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Opatření obecné povahy

lvl

Úřad městske 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 změnách některých zákonů,

ve znění p. p., 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 p. p., na základě

posouzení žádosti doručené dne 18.08.2022

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 p. p. a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se

provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

opatření obecné povahy —

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích U zahrádkářské kolonie a

NN521 vPraze 4— Libuši, spočívající v umístění přechodného dopravního značení dle přiložené

dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, vtermínu 07.10.2022, za níže uvedených

podmínek pro jeho realizaci:

a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno vsouladu svyjádřením Policie ČR,

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

140 21 Praha 4, pod č. j.: KRPA-275539-1/CJ-2022-0000DZ ze dne 23.08.2022, vyhláškou

č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích vplatném

znění, TP 66 a ČSN-EN 12899-1.

b) Dopravm’ značky musí být v reflexním 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.

c) Odbor dopravy Úřadu MČ Praha 12 si vyhrazuje právo toto stanovení přechodné 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.

d) Dopravní značení č. 328 „zákaz zastavení“ musí být instalováno min. 7 dní před jeho účinností.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích nenahrazuje povolení, stanovisko,

posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního úřadu, vyžadované zvláštními předpisy.
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Č. j. P12 36980/2022 ODO/Ba

Toto stanoveni souvisí s rozhodnutím o povolení uzavírky komunikace č. j. P12 36973/2022 ODO/Ba

vydané odborem dopravy ÚMČ Praha 12, přičemž platnost končí spolu s platností rozhodnutí, a to včetně

případného navazujícího rozhodnutí o prodloužení termínu povolení.

Odůvodnění:

Správnímu orgánu byla dne 18.08.2022 doručena žádost Městské části Praha-Libuš, IČO: 231142,

zastoupené odborem životního prostředí a dopravy Úřadu MČ Praha-Libuš, o stanovení přechodné úpravy

provozu na předmětných komunikacích v termínu 97.10.2022 v souvislosti s konáním akce

„JABLKOBRANÍ“ vpřilehlém parku vPraze 4 — Libuši. Žádost byla ve smyslu §77 odst. 2 zákona

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

projednána s příslušným dotčeným orgánem a výsledná situace přechodné úpravy provozu na pozemních

komunikacích je ve smyslu § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

a o změnách některých zákonů, ve znění p. p. předmětem tohoto opatření obecné povahy.

Poučení o opravném prostředku:

Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a

o změnách některých zákonů, ve znění p. p. nabývá opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem po dni

vyvěšení veřejné vyhlášky, přičemž do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každČ

nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydává, tj. na odboru dopravy Úřadu M

Praha 12 vnávštěvních hodinách, popř. po domluvě. Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 2 zákona

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

prostředek. Ve smyslu ustanovení § 101 a nás|. soudního řádu správního je možný přezkum u soudu.

Ing. Jan Řezáč

vedoucí odboru

Příloha: situace DIO potvrzená odborem dopravy ÚMČ Praha 12 a Policií ČR

Rozdělovník:

Úřední deska Úřadu MČ Praha 12 po dobu 15dnů

Úřední deska Úřadu MČ Praha-Libuš po dobu 15dnů

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

Na vědomí:

Policie CR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy — OSDP, Kongresová 2, Praha 4, ID DS: rkiai5y

Městská policie Praha, Násirovo nám. 1816/1, Praha 4, ID DS: ktdeucu

evidence odboru 099
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