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Opatření obecné povahy

Úřad městské části Praha 12, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad dle ust. § 40 odst. 5 písm. b) zákona

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy,

ve znění p. p., kterou se vydává Statut hl. m. Prahy a dále jako příslušný orgán státní správy dle ust. § 124 odst. 6

zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů, vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, ve znění p. p., kterou se vydává Statut hl. m. Prahy a podle ust. § 171 -

§ 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě posouzení žádosti Technické

správy komunikací hlavního města Prahy, a.s., doručené dne 15.6.2022 a po projednání s příslušným orgánem policie

vydává

podle ust. § 19a odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a podle

ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona č. 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

pro dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích a stanovení přechodné úpravy

provozu na pozemních komunikacích v Praze 4 — Modřanech, Komořanech, Cholupicích, Točné, Kamýku,

Libuši a Písnici.

spočívající vinstalaci svislých dopravních značek č. B28 „zákaz zastavení“ a dodatkových tabulek č. E13

s vyznačeným datem a dobou platnosti od 8:00 do 15:00 hod. (případně č. 1Z8a a č. IZ8b) na níže uvedených

pozemních komunikacích na území MČ Praha 12 a MČ Praha-Libuš, dle přiložených situací dopravního značení,

z důvodu zajištění komplexní údržby a čištění pozemních komunikací.

Komunikace:

0 Ke kurtům, Libušská (Dobronická — Meteorologická), parkoviště přilehlé kul. Libušská, Mezi domy,

Na okruhu, U bazénu, Výletní, Zahrádecká (Výletní — slepý úsek)

v termínu: 26.10.2022

0 Písnická (Čechtická — slepý úsek), Čechtická, Nechanická, Otradovická včetně zálivu, NN 3363 - slepý úsek

z ul. Otradovická, Zdislavická, NN 2441

v termínu: 27.10.2022

' Cholupická včetně zálivu, Zvolská, Krhanická, komunikace u ul. Krhanická: NN 515, NN 516, NN 517, NN

518, komunikace u ul. Cholupická: NN 519, Olbramovická, NN 2244 spojka Mariánská — Cholupická,

Mařatkova mimo slepého úseku a parkoviště

v termínu: 31.10.2022
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Seidlova, Zárubova, 2x parkoviště u OÚNZ - Zárubova, Snopkova, Špirkova, Vnoučkova, Vosátkova (úsek

Soukupova - NN 4075), NN 4075 - parkoviště, Soukupova, U Kamýku (úsek Durychova - Soukupova)

v termínu: 1.11.2022

Cílkova, Liškova, Cihlářova, kom. u ul. Cihlářova: NN 2475, NN 2476, Šatrova, kom. u ul. Šatrova: NN

522, NN 523, Lojovická (úsek Šatrova — Ke Lhoteckému lesu), K lesu, Ke Lhoteckému lesu, K hájovně

(úsek Ke Lhoteckému lesu — slepý úsek)

v termínu: 2.11.2022

Dolnojirčanská, Lojovická (úsek U vodojemu — Dolnojirčanská), Vranská, Ke Kamýku, Pšenčíkova,

U vodojemu, K hájovně (úsek Vranská — Ke Kamýku), K lesu (úsek U vodojemu — Novodvorská)

v termínu: 3.11.2022

Smotlachova, Cuřínova, Pavlíkova, Machuldova, Papímíkova, Zimova

v terminu: 4.11.2022

Levského, Mladenovova, Šumenská, Zelenkova včetně parkoviště NN3369, Smolkova, Vazovova, kom. u

ul. Mladenovova: NN 3410

v terminu: 7.11.2022

Rakovského, Rodopská, Polj anovova, Angelovova, NN 3403 (parkoviště u ul. Angelovova), Rilská, Nikoly

Vapcarova (úsek Poljanovova — Levského), Vitošská

v termínu: 8.11.2022

Daškova, Dobevská, Hasova, Kutilova, Mazancova, Mráčkova

v termínu: 9.11.2022

Botevova, Plevenská, Pejevové, Pirinská, Nikoly Vapcarova (úsek Jordana Jovkova — Poljanovova), Jordana

Jovkova, Plovdivská

v termínu: 10.11.2022

Násirovo náměstí, Pertoldova (úsek Násirovo náměstí — Platónova), Platónova, Semická (vč. zálivů),

Petržílova

v termínu: 11.11.2022

Pertoldova (úsek Platónova — Urbánkova), Urbánkova, Fišerova, Daňkova, Vokrojova, Borovanská,

Pavelkova (úsek Československého exilu — k lesu), Božetická

v termínu: 14.11.2022

Krouzova, Hausmannova, Milerova, Mádrova, Rytířova (Lhotecká — slepý úsek), Kabeláčova (Rytířova -

slepý úsek)

v termínu: 15.11.2022

Hodkovická, Libeřská, Písnická (úsek Novodvorská — Čechtická), Rabyňská

v termínu: 16.11.2022

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích se stanovuje za níže uvedených podmínek:

a)

b)

C)

Osazení dopravního značení bude provedeno 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-206972-

l/ČJ-2022-OOOODŽ ze dne 21.6.2022, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu

na pozemních komunikacích v platném znění, TP 66 a ČSN-EN 12899-1.

Dopravní značky musí být vreflexním provedení v základní velikosti. Veškeré dopravní značení bude

osazeno na odpovídajících nosičích. Umístěním dopravního značení nesmí být narušeno vnímání dopravní

situace a rozhledové podmínky na uvedené komunikaci.

Toto stanovení platí pouze pro provádění komplexní údržby a čištění komunikací, které bude prováděno

v souladu s ustanovením § 19a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších

předpisů, kdy výše uvedené místní komunikace, na kterých je z důvodu údržby dočasně zakázáno zastavení,

budou označeny příslušnou dopravní značkou nejméně 7 dní před dnem dočasného zákazu zastavení.
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d) Značení bude osazeno odbornou firmou podle odsouhlasených situačních plánků, které jsou nedílnou

součástí tohoto stanovení. Budou použity velkoplošné gumové podstavce.

e) Stanovení přechodné úpravy provozu předá oddělení technické a rozvoje dopravy odboru dopravy Úřadu

MC Praha 12 zhotoviteli, který garantuje, že dopravní značení bude instalováno v souladu s tímto stanovením

a po celou dobu instalace bude značení udržováno v řádném stavu.

0 Po skončení akce bude přechodné dopravní značení odstraněno a dopravní režim uveden do původm'ho stavu.

V souladu s ust. § 19b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je

vlastník pozemní komunikace oprávněn odstranit silniční vozidlo ponechané na pozemní komunikaci

v rozporu s tímto dočasným zákazem zastavení, a to za podmínek specifikovaných v tomto ustanovení zákona.

Odůvodnění:

Odbor dopravy Úřadu MČ Praha 12 opatřením obecné povahy dočasně zakázal zastavení silničních vozidel

na předmětných pozemních komunikacích a stanovil přechodnou úpravu provozu na základě posouzení žádosti

Technické správy komunikací hlavního města Prahy, a.s., IČO: 03447286, se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00

Praha 7, doručené dne 15.6.2022, a to z důvodu umožnění provedení komplexní údržby a čištění komunikací. Po

zjištění, že žádost je důvodná a že povolená úprava je při znalosti místních poměrů z dopravního hlediska únosná

byla žádost ve smyslu § 77 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozenmích komunikacích a o změnách

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů projednána s příslušným dotčeným orgánem.

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na pozemních

komunikacích bylo vyvěšeno na úřední desce Uřadu MC Praha 12 ve dnech 4.7.2022 — 15.7.2022 a na úřední desce

Uřadu MC Praha-Libuš ve dnech 4.7.2022 — 18.7.2022.

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

Poučení o opravném prostředku:

Ve smyslu ust. § 19a odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a § 77

odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů, nabývá opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení, přičemž do opatření

obecné povahy ajeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydává,

tj. na odboru dopravy Úřadu MČ Praha 12 v návštěvních hodinách, popř. po domluvě. Ve smyslu ust. § 173 odst. 2

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

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

 

Ing. Jan Řezáč

vedoucí odboru Vyvěšeno dne: %: % .Nb

Sejmuto dne: A % . % .\\\A

 

  
 

Příloha:

- dokumentace dopravního značení — 15 x situace DIO

Rozdělovník:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7, IDDS: mivq4t3

Veřejná vyhláška na úřední desce Úřadu MČ Praha 12 po dobu 15 dnů

Veřejná vyhláška na úřední desce Úřadu MČ Praha-Libuš po dobu 15 dnů, IDDS: u8xaktr

Na vědomí:

Policie ČR, Kraj ské ředitelství policie hl. m. Prahy — OSDP, Kongresová 2, 140 21 Praha 4, IDDS: rkíai5y

Městská policie Praha, Násirovo nám. 1816/1, 143 00 Praha 4, IDDS: ktdeucu

evidence odboru 014
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