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Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
Městská část Praha 6, Úřad městské části, Odbor dopravy a životního prostředí, odd. státní správy
(dále též „správní orgán“), jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné
úpravy provozu na místních komunikacích podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v platném
znění (dále jen „zákon o silničním provozu“) a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy,
kterou se vydává Statut hlavního města Prahy po předchozím projednání věci s dotčeným orgánem
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, odbor služby dopravní,
po posouzení žádosti v souladu s § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu
v návaznosti na § 171 a následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
(dále jen „správní řád“), vydává opatření obecné povahy:
stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích Lysolajské údolí a V Podbabě
v Praze 6
Jedná se o instalaci dočasného dopravního značení a zařízení dle odsouhlasené situace, které je
nedílnou součástí tohoto stanovení (viz příloha).
v místě:
důvod:
termín osazení:
platnost:

Lysolajské údolí, V Podbabě
slavnostní průvod k 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Lysolaje
po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy
(cca 7 dní před vyznačeným datem platnosti)
dle příslušného rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace

Navrhované umístění je patrné z přiložené situace dopravního značení, která tvoří přílohu a nedílnou
součást tohoto opatření obecné povahy, za splnění podmínek pro jejich realizaci, které jsou uvedeny v
rozhodnutí o povolení.
Odůvodnění:
Předmětem tohoto opatření obecné povahy je umístění přechodného dopravního značení a zařízení,
jehož návrh předložil žadatel o přechodnou úpravu na pozemních komunikacích. Jedná se o uzavírku
místní komunikace Lysolajské údolí z důvodu pořádání kulturní akce „Slavnostní průvod k 130. výročí
založení Sboru dobrovolných hasičů Lysolaje“.
Správní orgán toto opatření projednal s dotčeným orgánem podle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b)
zákona o silničním provozu. Souhlasné stanovisko vydal příslušný orgán Policie České republiky,
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, odbor služby dopravní policie, oddělení dopravního
inženýrství, pod č.j.: KRPA-261565-1/ČJ-2022-0000DŽ dne 10.08.2022.
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Přechodná úprava provozu je v tomto případě stanovena postupem podle § 77 odst. 5 zákona
o silničním provozu formou „zkráceného řízení“, neboť cesta ke stanovení přechodné úpravy provozu
(oproti úpravě místní) je pružná a jednoduchá (Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy
a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá
účinnosti pátým dnem po vyvěšení).
Správní orgán tímto rozhodl o přechodném umístění daného dopravního značení a zařízení, neboť
změna dopravního značení je důvodná.
Poučení:
Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
Ve smyslu § 101a až 101d zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění, je možný
přezkum u soudu.
Správní orgán si vyhrazuje právo toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
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 přechodné úpravy
provozu nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření správního orgánu
vyžadované zvláštními předpisy.
V souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá opatření obecné povahy pro stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který
opatření obecné povahy vydal.

„otisk úředního razítka“
Mgr. Petr Taraba, v. r.
referent zvláštního užívání komunikací

Příloha a nedílná součást stanovení přechodné úpravy provozu:
- ověřená situace DIO pro uzavírku místní komunikace Lysolajské údolí.

Rozdělovník
Doručuje se:
1. Žadatel (IDDS: einbsz9)
2. TSK hl. m. Prahy a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 (IDDS: mivq4t3)
3. Policie České republiky, Kongresová 1666/2, 140 21 Praha 4
Dotčené osoby:
1. V souladu s § 172 odst. 1 správního řádu se doručuje toto opatření obecné povahy dotčeným
osobám veřejnou vyhláškou.
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