
MĚSTSK51 ČÁST 1113AHA 12 llllllllllll 2111111211112 111311111111111111
URAD MESTSKE CASTI
ODBOR DOPRAVY

 

Vaše

značka

C. j.: P12 31844/2022 ODO/Ba

Sp. zn.: P12 34514/2021 ODO

Vyřizuje: Eva Baštová
„

Tel.: 244 028 513
3 " * “* — — — »- _. .

E-mail: bastova.eva@praha12.cz
' ' ,

Datum: 29.07.2022
“ ' —-—.*;iz.-, Í—

Opatření obecné povahy

Úřad městské části 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 07.09.2021, 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-67384-1/ČJ-2022—0000DZ ze dne
31.05.2022

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 K lesu a Šatrova v Praze 4 — Libuši a
Kamýku, dle přiložené dokumentace, která je nedílnou součástítohoto stanovení, v následujícím rozsahu:

1) Šatrova — instalace svislého d. 2. č. A12b

2) K lesu — rušení stávajícího vodorovného d. 2. č. V7a včetně stávajícího příčného zpomalovacího
prahu a svislého d. 2. č. IP6 a IP2

3) K lesu - vyznačení nového vodorovného d. 2. č. V7a, instalace příčného zpomalovacího prahu

a svislého d. z. č. lPG a IP2

4) K lesu — instalace svislého d. z. č. lP13e + E13 „Po — Pá, 7:00 — 18:00“ a vyznačení vodorovného
d. z. č. V10a

5) K lesu — instalace svislého d. z. č. lJ4a a lJ4c a vyznačení vodorovného d. 2. č. V11a

za níže uvedených podmínek pro jeho realizaci:

a) Instalaci dopravního značení zajistí navrhovatel, tj. Prague British International School,
IČO: 27653048, se sídlem K lesu 558/2, Praha 4 a bude provedeno odbornou firmou v souladu
s vyjádřením Policie CR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, odboru služby dopravní policie,
Kongresová 2, 140 21 Praha 4, pod č. j.: KRPA-67384-1/ČJ-2022-0000DZ ze dne 31.05.2022,
vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,
ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1436+A1 a příslušných TP.
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a) Vyznačení nového přechodu pro chodce bude realizováno souběžně se stavebními úpravami

přilehlého chodníku vsouladu s požadavky dle vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb., o obecných

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Povolení stavebních úprav

komunikace není předmětem tohoto řízení.

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

na pozemní komunikaci změnit, upravit, doplnit, popřípadě zrušit, bude-li 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.

Odůvodnění:

Opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích K lesu a

Šatrova v Praze 4— Libuši a Kamýku, vydává odbor dopravy Úřadu MČ Praha 12 na základě řízení o

návrhu opatření obecné povahy zahájené dne 07.09.2021 na návrh Prague British International School,

IČO: 27653048, spočívající v přemístění stávajícího přechodu pro chodce včetně příčného zpomalovacího

prahu a souvisejícího dopravního značení o cca 10 metrů směrem k ul. Ke lhoteckému lesu, zřízení

autobusové zastávky pro potřeby Prague British International School a vyznačení parkovacího stání K+Fl.

V ulici Šatrova ,je pak navržena svislá výstražná značka,,Děti". Tato úpravy provozu je stanovena za

účelem zvýšení bezpečnosti provozu v předmětném úseku komunikací, zejména pak dětí docházejících

do školy Prague British International School.

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy (OOP) pro stanoveni místní úpravy provozu na pozemních

komunikacích bylo vyvěšeno na úřední desce Úřadu MČ Praha 12 ve dnech 03.06.2022 — 19.06.2022 a

na úřední desce Úřadu MČ Praha-Libuš ve dnech 03. 06.2022— 20.06.2022.

K névrhu opatření obecné povahy byly v zákonem dané lhůtě podány tyto námitky a připomínky:

1. Připomínka pana Antona Poprika, bytem K otočce 1876/20, Praha 4

Předložený návrh OOP se míjí s deklarovaným cílem vodůvodnění OOP"..z důvodu zvýšení

bezpečnosti provozu vpředmětne'm úseku komunikací, zejména pak dětí docházejících a

dojíždějících do školy Prague British International School.“Návrh OOP zachovává nežádoucí stav,

kdy dětem dojíždějícím na kole znemožňuje použít srrkově, sklonově a směrově optimální ulice

K lesu, včetně cyklotrasy A 214 oběma směry.

Projednání není předmětem této úpravy. Jednosměrný provoz v předmětném úseku komunikace

K lesu je stávající stav nikoliv navrhovaný. Připomínka se bere na vědomí.

2. Připomínka pana Martina Poštulky, bytem Novohrádecká 840/5, Praha 4

Předložený návrh OOP se míjí s deklarovaným cílem vodůvodnění OOP “..z důvodu zvýšení

bezpečnosti provozu vpředmětném úseku komunikací, zejména pak dětí docházejících a

dojíždějících do školy Prague British International School. " Návrh OOPzachovává nežádoucí stav,

kdy dětem dojíždějícím na kole znemožňuje použít šířkově, sklonově a směrově optimální ulice

K lesu, včetně cyklotrasyA 214 oběma směry.

Projednání není předmětem této úpravy. Jednosměrný provoz v předmětném úseku komunikace

K lesu je stávající stav nikoliv navrhovaný. Připomínka se bere na vědomí.
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Poučení o opravném prostředku:

Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 1 zékona 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 A01; ~‘LQ 'L'U

vedoucí odboru -.- _
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Příloha: dokumentace dopravního značení — 1 list

Rozdělovník:

Úřední deska Úřadu MČ Praha 12 po dobu 15dnů

Uřední deska Uřadu MČ Praha-Libuš po dobu 15dnů

Prague British International School, K lesu 558/2, 142 00 Praha 4, ID DS: 8b5w7yu

Městská část Praha-Libuš, OZPD, Libušská 35, 142 00 Praha 4, ID DS: u8xaktr

Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy — OSDP, Kongresová 2, 140 21 Praha 4, ID DS: rkiai5y
Anton Poprik, K otočce 1876/20, 143 00 Praha 4

Martin Poštulka, Novohrádecká 840/5, 142 00 Praha 4, ID DS: 28af2tg

evidence odboru - 015
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