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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 08.06.2022, 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-181399-1/ČJ-2022-0000DZ ze dne
31.05.2022

vydává

podle ustanovení § 77 odst. 1 pism. 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 Klenovická a Modravská v Praze 4
— Písnici, spočívající vinstalaci svislého dopravního značení a vyznačení vodorovného dopravního
značení dle přiložené dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, za níže uvedených

podmínek pro jeho realizaci:

a) Instalaci a vyznačení dopravního značení zajistí navrhovatel, tj. HES stavební s.r.o.,

IČO: 28143213, se sídlem Zelený pruh 95/97, Praha 4 a bude provedeno odbornou firmou

vsouladu' svyjádřením Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, odboru služby
dopravní policie, Kongresová 2, 140 21 Praha 4, pod č. j.: KRPA-181399-1/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.

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

na pozemní komunikaci změnit, upravit, doplnit, popřípadě zrušit, bude-lí 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.
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Odůvodnění:

Opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu napozemních komunikacích Klenovická a

Modravská v Praze 4 — Pisnici, vydává odbor dopravy Uřadu MC Praha 12 na základě řízení o návrhu

o atření obecné povahy zahájené dne 08.06.2022 na návrh společnosti HES stavební s.r.o.,

| 0: 28143213, spočívající v instalaci svislého dopravního značení a vyznačení vodorovného dopravního

značení dle přiložené dokumentace, v souvislosti s provedenou rekonstrukcí komunikací Klenovická a

Modravská v Praze 4 — Písnici, a které jsou stavebně řešeny jako zklidněné komunikace — obytné zóny.

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy (QOP) pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních

komunikacích bylo vyvěšeno na úřední desce Uřadu MC Praha 12 ve dnech 09.06.2022 — 25.06.2022 a

na úřední desce Uřadu MČ Praha-Libuš ve dnech 10.06.2022 — 27.06.2022.

Knávrhu opatření obecné povahy byla vzákonem dané lhůtě podána následující připomínka

(v písemnosti chybně označeno jako „námitka“) pana Martina Poštulky, bytem Novohrádecká 840/5,

Praha 4:

Žádám o zúžení zpomalovacích prahů. U širokých zpomalovacích prahů dochází k objíždění autjedním

kolem mimo práh a tím i mimo vozovku, nebo rovnou po části chodníku. Dále práh bezdůvodně

znepříjemňuje jízdu cyklistům, kteří stejně nemohou překročit rychlost. TP85 Zpomalovací prahy, kap.

3. 1. 1 : „...zohlednit cyklistickou dopravu, tzn. Ponechat mezeru mezi zpomalovacím prahem a obrubníkem

0,5 — 1, 0 m. "

Projednání není předmětem této úpravy. Jedná se o stavební zpomalovací prahy, které byly povoleny

rozhodnutím odboru výstavby Uřadu MČ Praha 12 č. j.: OVY/19023/2020/Bo ze dne 04.09.2020.

Poučení o opravném prostředku:

Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 1 zákona 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 nás|. soudního řádu správního je možný přezkum u soudu.

Ing. Jan Řezáč

vedoucí odboru .........
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Příloha: dokumentace dopravního značení — 2 listy

   

Rozdělovník:

Úřední deska Úřadu MČ Praha 12 po dobu 15dnů

Uřední deska Uřadu MČ Praha-Libuš po dobu 15dnů

HES stavební s.r.o., Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4, ID DS: pnj8bie

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

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