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Opatření obecné povahy

lvl

Úřad městské casti Praha 12, odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy dle ustanovení § 124

odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve

znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, ve znění p. p., kterou se vydává Statut

hl. m. Prahy a podle ustanovení § 171 — § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů, na základě řízení o návrhu opatření obecné povahy zahájené dne 12.05.2022, a po předložení

písemného vyjádření příslušného orgánu Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, odboru

služby dopravní policie, Kongresová 2, 140 21 Praha 4, č. j.: KRPA-139270-1/ČJ-2022-0000DZ ze dne

27.04.2022

vydává

podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních

komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb.,

kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,

opatření obecné povahy —

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Hoštická, Putimská a Ladislava

Coňka v Praze 4 — Písnici, spočívající v instalaci svislého dopravního značení dle přiložené dokumentace,

která je nedílnou součástí tohoto stanovení, za níže uvedených podmínek pro jeho realizaci:

a) Instalaci dopravního značení zajistí neprodleně vlastník/správce dotčených komunikacích, tj.

Městská část Praha-Libuš a bude provedeno odbornou firmou v souladu s vyjádřením Policie ČR,

Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, odboru služby dopravní policie, Kongresová 2, 140 21

Praha 4, pod č. j.: KRPA-139270-1/ČJ-2022-0000DZ ze dne 27.04.2022, vyhláškou č. 294/2015

Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1, ČSN

EN 1436+A1 a příslušných TP.

b) Odbor dopravy Úřadu MČ Praha 12 si vyhrazuje právo toto stanovení místní úpravy provozu

na pozemní komunikaci změnit, upravit, doplnit, popřípadě zrušit, bude-Ii to vyžadovat veřejný

zájem nebo v případě, že dopravní značení bude umístěno v rozporu se stanovenými podmínkami.

c) Realizace úpravy provozu na komunikaci bude provedena po nabytí účinnosti opatření obecné

povahy ve smyslu ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění

pozdějších předpisů.

Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případné jiné opatření

dotčeného správního úřadu, vyžadované zvláštními předpisy.

Městská část Praha 12, Úřad městské části, sídlo: Gcšerála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Líodřany

Tel.: 244 028 111, e-mail: podatelna@praha12.cz, URL: www.praha12.cz, ID DS: ktcbbxd

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú. 2000762389/0800; IČO: 00231151; DIČ: CZ00231151



č. j. P12 29081/2022 ODO/Ba

Odůvodnění:

Opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Hoštická,

Putimská a Ladislava Coňka v Praze 4— Písnici, vydává odbor dopravy Úřadu MČ Praha 12 na základě

řízení o návrhu opatření obecné povahy zahájené dne 12. 05.2022 na návrh Městské části Praha-Libuš,

spočívající v zavedení jednosměrného provozu na komunikaci Hoštická, v úseku Putimská — Ke březině,

za účelem zamezení průjezdu „tranzitní“ IAD ul. Hoštická a tím i kolem ZS Ladislava Coňka, ke kterému

dochází v době kongescí na komunikaci Libušská.

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních

komunikacích bylo vyvěšeno na úřední desce Úřadu MČ Praha 12 ve dnech 12.05.2022— 28.05.2022 a

na úřední desce Úřadu MČ Praha-Libuš ve dnech 13.05.2022— 31.05.2022.

Na základě vyvěšení návrhu na opatření obecné povahy nebyly od zveřejnění podány námitky

ani připomínky.

Poučení o opravném prost‘r’edku:

Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, opatření obecné povahy nabývá

účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 2 zákona

č. 500/2004 Sb., správní řád, proti opatření obecné povahy nelze podat řádný opravný prostředek.

Ve smyslu stanovení § 101 a násl. soudního řádu správního je možný přezkum u soudu.

Ing. Jan Řezáč

vedoucí odboru

Příloha: dokumentace dopravního značení — 1 list

Rozdělovník:

Úřední deska Úřadu MČ Praha 12 po dobu 15dnů

Úřední deska Úřadu MČ Prah-aLibuš po dobu 15dnů
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