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Opatření obecné povahy

Úřad městské části Praha 12, odbor dopravy, 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, vyhlášky 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 posouzeni zadosti doručené

dne 21.9.2022 a po projednání s příslušným orgánem policie

vydává

podle ust. § 77 odst. l písm. c) a odst. 5 zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách

některých zákonů, ve znění pozdej s1ch předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na

pozemních komunikacích

opatření obecné povahy -

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U bazénu vPraze 4 — Libuši, spočívající v

umístění svislého dopravního značení č. IP 12 „vyhrazené parkoviště“ se symbolem zařízení nebo prostoru pro osoby

na vozíku a uvedením registrační značky vozidla: 4SZ3892 a vyznačení vodorovného dopravního značení č. V 10f

„vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ o

rozměrech 2,25 m x 5,5 m, dle přiložené situace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, za níže uvedených

podmínek pro jejich realizaci:

a) Osazení a vyznačení 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 ze dne

11.10.2022 č.j.: KRPA-330105-1/ČJ-2022—0000DŽ, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla

provozu na pozemních komunikacích v platném znění, ČSN—EN 12899-1, ČSN-EN 1436+A1 a příslušných
TP.

b) Dopravní 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) Instalace a umístění dopravního značení bude provedeno tak, aby nebránilo provádění údržby komunikace.

(1) Realizaci svislé dopravní značky zajistí Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Realizace

vodorovného dopravní značení včetně jeho obnovy a údržby bude zajištěna žadatelem a provedena na jeho

náklady odbornou firmou.
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e) Úřad MČ Praha 12, odbor dopravy, 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.

t) Platnost tohoto stanovem’ je totožná s platností rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace pro vyhrazené

parkovací místo pro osobní vozidlo držitele parkovacího průkazu č. 07.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně

jiné opatření dotčeného správního úřadu, vyžadované zvláštními předpisy.

Odůvodnění:

Správní orgán stanovil předmětnou přechodnou úpravu provozu na základě posouzem žádosti doručené dne

21.9.2022, po projednání ve smyslu § 77 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o

změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů s příslušným dotčeným orgánem - Policii ČR, Krajským

ředitelstvím policie hl. m. Prahy, odborem služby dopravní policie, na základě souhlasu vlastníka komunikace a po

zjištění, že žádost je důvodná a povolená úprava je při znalosti místních poměrů z dopravm'ho hlediska únosná.

Instalace dopravního značení souvisí s vyhrazeným parkováním aje zdůvodněna tím, že umožní zdravotně postižené

osobě zaparkovat co nejblíže svému bydlišti. Pomocí tohoto opatření tak lze předcházet komplikacím vyplývajícím

z nutnosti překonávat větší vzdálenosti.

Poučení o opravném prostředku:

Ve smyslu ust. § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění 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 účinnósti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, přičemž do opatření obecné povahy

a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správm'ho orgánu, který opatření obecné povahy vydává, tj. na odboru

dopravy Úřadu MČ Praha 12 vnávštěvních 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

Příloha: situace dopravního značení potvrzená Policií ČR

 

 

Rozdělovník:

' Úřední deska Úřadu MČ Praha 12 po dobu 15ti dnů

I IvJřední deska Uřadu MC Praha-Libuš po dobu 15ti dnů

I Zadatel

I TSK hl. m. Prahy a.s., odd. správy dopravm'ho značení, Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7, IDDS: mivq4t3

I Policie ČR, Kraj ské ředitelství policie hl. m. Prahy, Kongresová 2, 140 21 Praha 4, ]DDS: rkiaiSy

I Evidence odboru 025
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