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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

DATUM: 2014-03-10

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

pozemních komunikacích a výzva k uplatnění

připomínek nebo námitek.

Úřad městské části Praha 6, odbor dopravy a životního prostředí (dále jen ODŽP), jako příslušný
silniční správní úřad dle ust. § 124 odst. 6 zákona Č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen u zákon o silničním provozu"),
zahájil dne 31.3.2010, na základě žádosti Městské části Praha - Lysolaje, Kovárenská 8/5, 16500
Praha 6, IČ: 00231207, řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ust. § 171 a násl. § 173
zákona Č. 500/2004 Sb., správní rád, v platném znění (dále jen u správní rád U) a podle ust. § 77 odst.
1 písmo c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádí zákon o silničním
provozu, předkládá návrh opatření obecné povahy pro

stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci,

spočívající v umístění dopravního značení V12c "zákaz zastaven!" (v délce cca 10m) a dvou
zamezovaclch sloupků, na místní komunikaci Květová, za křižovatkou s komunikací Žákovská,
z důvodu zajištění bezproblémového odbočení pro dodávková vozidla a vozidla svozu komunálního
odpadu a snížení rizika poškození nároží chodníku pojezdem vozidel, dle přitožené, odsouhlasené
situace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení (viz přlloha).

Uvedený návrh stanovenI místní úpravy provozu na místní komunikaci byl odsouhlasen příslušným
orgánem Policie České republiky, kterým je Krajské ředitelství policie hl.rn. Prahy, odbor služby
dopravní policie, oddělení dopravnlho inženýrství, pod číslem jednacím KRPA-571-106/Čj-2014-
OOOODŽ,ze dne 10.03.2014.

V souladu s § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení
místní úpravy provozu na místní komunikaci kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u podepsaného správního orgánu písemné
připornlnky. Dále v souladu s § 172 odst. 5 správního rádu mohou k návrhu opatření obecné povahy
ve věci stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci vlastníci nemovitostí jejichž práva,
povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být tímto opatřením obecné
povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu k ODŽP písemně odůvodněné námitky.
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Úřad městské části Praha 6, odbor dopravy a životniho prostředi, ve smyslu ust. § 172 odst. 1
správního řádu

vyzývá

dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy ve věci stanoveni místnl úpravy provozu na
pozemní komunikaci Květová podávaly připomlnky nebo odůvodněné námitky a to ve lhůtě do 30
dnů ode dne jeho zveřejnění, písemně na adresu Úřadu městské části Praha 6, ODZP, ts. armády
23, Praha 6.

Odůvodněni:

Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci
Květová byl zpracován na základě žádosti MČ Praha - Lysolaje, z důvodu zajištění vyšší míry
bezpečnosti silničního provozu na křižovatce komunikací Květová x Žákovská plynoucí ze zajištění
bezproblémového odbočení pro dodávková vozidla a vozidla svozu komunálního odpadu a snížení
rizika poškozeni nároží chodníku pojezdem vozidel.

I ,
./

Ing. Dana Charvátová
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

,.., - -- (O lé.t .
Vyvěšeno dne: .",J ..:.~..: Sejmuto dne: .

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšeni a sejmutí oznámení. )
p

Příloha
situace umlstěnl dopravnlho značeni

Rozdělovník
Žadatel (doporučeně do vlastních rukou):

1. Městská část Praha - Lysolaje, Kovárenská 8/5, 165 00 Praha 6
Dotčené osoby (veřejnou vyhláškou):

2. TSK hl. m. Prahy, Řásnovka 1, 120 00 Praha 2
3. V souladu s ust. § 172 odst. 1 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
doručuje Odbor dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 6 toto oznámení dotčeným osobám
veřejnou vyhláškou. Doručeni veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením
§ 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřednl desce ÚMČ Praha 6 a současně
bude zveřejněna způsobem umožňujlcím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude
písemnost považována za doručenou. Den doručení je dnem zveřejnění návrhu.

Dotčený orgán:
4. Policie ČR - KRPNOSDP
5. ODŽP/spis
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