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Opatření obecné povahy

Magistrát hl. m. Prahy, odbor pozemních komunikací a drah, jako příslušný správní úřad dle ust.
§ 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacíc “) a podle ust. § 171 a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na

základě posouzení žádosti adresáta podané dne 17.3.2022 a po projednání s příslušným orgánem
Policie ČR, Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy — odbor služby dopravní policie

vydává

podle ust. § 77 odst. 1 pism. c), odst. 5 a § 78 zákona č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na
pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na

pozemních komunikacích

opatření obecné povahy -

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Generála Sišky

spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místních komunikacích ve správním

obvodu Praha 12 při realizaci akce „výstavba tramvajové tratě Sídliště Modřany — Libuš“

v termínu 04.04.-30.12.2022 V rozsahu dle přiložené dokumentace, která je nedílnou součástí

tohoto stanovení, za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:

a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie

ČR, Krajského ředitelství Policie hl.m. Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne

30.03.2022, č.j.: KRPA 102321-l/ČJ-2022-0000DŽ, TP66 a vyhláškou č. 294/2015 Sb.,

kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

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.
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c) Dopravní značení a zařízení bude umístěno a udržováno tak, aby byl umožněn bezpečný

průjezd vozidel a pohyb pěších a byla tak zajištěna bezpečnost všech účastníků

silničního provozu po celou dobu trvání dopravního opatření.

(1) Magistrát hl. m. Prahy, odbor pozemních komunikací a drah může toto stanovení úpravy

provozu na pozemních komunikacích změnit, upravit, doplnit, popřípadě zrušit, bude-li

si to vyžadovat veřejný zájem nebo v případě, že dopravní značení bude umístěno

v rozporu se stanovenými podmínkami.

Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné

opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.

Odůvodnění:

Dne 17.03.2022 podala společnost: Dopravní inženýring Praha s.r.o., IČ 02869179, se sídlem

Holečkova 49, 150 00 Praha 5, zastupující na základě plné moci společnost TT Modřany OHLA

ŽS a.s., IČ 46342796, Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, žádost o stanovení přechodné úpravy

provozu na pozemní komunikaci z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při realizaci

stavby Výstavba TT Sídliště Modřany — Libuš.

K umístění dopravního značení a zařízení se souhlasně vyjádřil dotčený orgán Policie ČR,

Krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy, Odboru služby dopravní policie. Protože správní

orgán neshledal nesrovnalosti vnavrhované přechodné úpravě provozu na pozemních

komunikacích, žádost považuje za důvodnou a stanovenou dočasnou úpravu v silničním provozu

z veřejného zájmu za únosnou, vydal toto opatření obecné povahy.

Poučení o opravném prostředku:

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti ve lhůtě stanovené zákonem č. 361/2000 Sb., zákon o

provozu na pozemních komunikacích. Ve smyslu ust. § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.,

správní řád, proti opatření obecné povahy nelze podat řádný opravný prostředek. Ve smyslu

ustanovení § 101 a násl. soudního řádu správního je možný přezkum u soudu.

Ing.AlešKrej ča v. r.

ředitel odboru pozemních komunikací a drah

STEJNOPIS , za správnost vyhotovení: Ing. Jana Nedbalová

Příloha:

Situace dopravního značení 2x

Na vědomí: „ „

Policie CR — KRP hl.m. Prahy—OSDP

 

MČ Praha 12

MČ Praha Libuš

UMC Praha 12

FKB-04 sektor NJ
Vyvěšeno dne: A -\\_ . '\ng

Sejmuto dne: ALRL. MIL   
 



 
 

 
  

 
 

 

A



 

 

 

  
  
 
  

 


