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

komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek.

Úřad MČ Praha 12, odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy dle ustanovení § 124 odst. 6 a § 77

odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu) a podle vyhlášky

č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, ve znění p. p., kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, zahájil dne 11.08.2022

řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ustanovení § 171 - § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní

řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle ustanovení § 77 odst. 5 zékona o silničním

provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních

komunikacích, předkládá návrh opatření obecné povahy pro

stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Na konečné v Praze 4 — Písnici, spočívající ve vyznačení vodorovného dopravního značení č. V13, dle

přiložené dokumentace, kteráje nedílnou součástí tohoto návrhu stanovení, za níže uvedených podmínek

pro jeho realizaci:

a) Vyznačení dopravního značení bude provedeno v souladu se stanoviskem Policie ČR, Krajského

ředitelství policie hl. m. Prahy, odboru služby dopravní policie, Kongresová 2, 140 21 Praha 4,

vydaného pod č. j.: KHPA-268038—1/ČJ-2022-0000DZ ze dne 16.08.2022, vyhláškou

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

1436+A1 a příslušných TP.

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

na pozemní komunikaci změnit, upravit, doplnit, popřípadě zrušit, bude-Ii to vyžadovat veřejný

zájem nebo vpřípadě, že dopravní značení bude provedeno vrozporu se stanovenými

podmínkami.
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c) Vyznačení dopravního značení bude provedeno po nabytí ucmnosti opatření obecné povahy

ve smyslu ustanoven1§ 173 odst. 1 správního řádu.

Vsouladu sustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, může kdokoliv knávrhu uplatnit písemné

připomínky, jestliže se domnívá, že jeho práva a povinnosti mohou být tímto opatřením přímo dotčeny.

Vsouladu sdikcí ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu mohou ktomuto návrhu podat písemné

odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem

přímo dotčeny.
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Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Úřadu městské části Praha 12, odboru dopravy, Generála

Sišky 2375/6, 143 00 Praha 4. Podané připomínky a námitky musí mít náležitosti podání dle ustanovení

§ 37 odst. 2 správního řádu.
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Úřad městske casti Praha 12, odbor dopravy, ve smyslu ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu

vyzývá

dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne

zveřejnění tohoto návrhu.

Odůvodnění

Návrh na stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Na konečně v Praze 4 — Písnici,

spočívající ve vyznačení vodorovného dopravního značení č. V13 (tzv. dopravní stín) dle přiložené

dokumentace, předkládá odbor dopravy Uřadu MC Praha 12, na návrh Městské části Praha-Libuš za

účelem zajištění bezpečného výjezdu autobusů zprostoru zastávky BUS, kde dochází kčastému

blokování výjezdu odstavenými vozidly.

Ing. Jan Řezáč

vedoucí odboru

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

Rozdělovník:

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

Veřejná vyhláška na úřední desce Uřadu MC Praha—Libuš po dobu 15dnů
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