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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Přechodná úprava provozu na místní komunikaci
Úřad městské části Praha 6, Odbor dopravy a životního prostředí, odd. správních činností (dále též
„správní orgán“), jako příslušný silniční správní úřad podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon o silničním provozu“) na základě vlastního šetření a po předchozím souhlasném, písemném
vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie hl.m. Prahy, odboru služby dopravní
policie, oddělení dopravního inženýrství, č. j. KRPA-63810/Čj-2016-0000DŽ, ze dne 17.02.2016 a
podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se
provádí zákon o silničním provozu,
stanoví
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích ve správním obvodu Praha 6.
Jedná se o demontáž stávajícího dopravního značení IP27a „pěší zóna“ a IP27b „konec pěší zóny“ a
o instalaci IP26a „obytná zóna a IP26b „konec obytné zóny“, na komunikaci Na Klimentce,
v provedení dle odsouhlasené situace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení (viz příloha) a
níže uvedených podmínek. Pro instalaci dopravního značení IP26a a IP26b budou využity sloupky po
demontovaném značení.
Důvod instalace:
Termín osazení:
Platnost:

zajištění lepší dopravní obslužnosti přilehlé lokality
ihned po účinnosti tohoto stanovení
do 31.3. 2017

Další podmínky:
1. Osazení předmětného dopravního značení bude provedeno v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních
komunikacích, v platném znění. Veškeré svislé dopravní značky budou základní velikosti
podle TP 65 a musí být provedeny jako retroreflexní. Všechny součásti dopravních značek
(podkladní deska, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
2. Instalaci dopravního značení provede oprávněná a odborně způsobilá osoba (prokázání
způsobilosti dle příslušných TP), a to dle odsouhlasené grafické přílohy, která je nedílnou
součástí tohoto stanovení.
3. Silniční správní úřad si vyhrazuje právo toto stanovení místní 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.
4. Stanovení místní úpravy provozu nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné
opatření správního orgánu vyžadované zvláštními předpisy.
5. Při realizaci místní úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené místní
komunikace.
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6. Pokud nedojde, do ukončení platnosti této přechodné úpravy, ke stanovení místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích, bude instalované dopravní značení bez zbytečného
odkladu odstraněno.
Odůvodnění:
Dne 17.02.2016, na základě vlastního šetření, zahájil zdejší správní orgán řízení o přechodné úpravě
provozu na místní komunikaci Na Klimentce. Navržená změna, spočívající v demontáži stávajícího
dopravního značení IP27a „pěší zóna“ a IP27b „konec pěší zóny“ a v instalaci IP26a „obytná zóna a
IP26b „konec obytné zóny“ na této komunikaci, je stanovena z důvodu zajištění lepší dopravní
obslužnosti přilehlé lokality. Silniční správní úřad zvažoval požadovanou změnu s ohledem na
stavebně technický stav komunikace a dopravní obslužnost dané lokality. Výsledkem správní úvahy,
byla změna dopravního režimu spočívající v umožnění průjezdu veřejnosti po této komunikaci, ovšem
sníženou rychlostí (20 km/h) plynoucí z instalovaného značení IP26a „obytná zóna“. Silniční správní
úřad si vyžádal stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy, odbor
služby dopravní policie, oddělení dopravního inženýrství (orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu příslušný podle § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu). Policie České republiky vydala s navrženou přechodnou úpravou provozu na
pozemních komunikacích písemný souhlas. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem tohoto řízení je
osazení dopravního značení a zařízení, jehož realizace zakládá účastníkům provozu odlišné
povinnosti oproti stanovené místní úpravě provozu na pozemních komunikacích, postupoval
podepsaný správní orgán podle části šesté (opatření obecné povahy) zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění (dále jen „správní řád“). V rámci stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích formou opatření obecné povahy, využil správní orgán ust. § 77 odst. 5
zákona o silničním provozu, a protože jde o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích, tak v souladu s dikcí tohoto ustanovení nedoručoval příslušný správní úřad návrh
opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.
Poučení:
Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který
opatření obecné povahy vydal. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem
po vyvěšení.

„otisk úředního razítka“

Ing. Dana Charvátová, v. r.
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Příloha
odsouhlasená situace umístění dopravního značení
Rozdělovník
Žadatel:
1. Technická správa komunikací hl.m. Prahy, Řásnovka 8, Praha 1
Dotčené osoby (veřejnou vyhláškou):
2. 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. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením
§ 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce ÚMČ Praha 6 a současně
bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude
písemnost považována za doručenou. Den doručení je dnem zveřejnění návrhu.
Dotčený orgán:
3. Policie ČR – KRPA/OSDP
4. ODŽP/spis
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