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Opatření obecné povahy
Městská část Praha 17, Úřad městské části - Odbor životního prostředí a dopravy, příslušný správní
orgán podle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města
Prahy, ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 171 a násl. § 173 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění, na základě návrhu žadatele Policie ČR, Krajské ředitelství policie
hl. města Prahy, odboru správy nemovitého majetku, Bartolomějská 7, 100 01 Praha 1 a po
písemném vyjádření zástupce Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy – odbor
služby dopravní policie Č. j.:KRPA-454966-1/Čj-2018-0000DŽ, ze dne 03.12.2018
vydává
podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu ve znění pozdějších předpisů
a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích
opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
spočívající v umístění přechodného dopravního značení a zařízení na místní komunikaci Hevlínská
v rozsahu dle přiložené situace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, za níže uvedených
podmínek pro jejich realizaci, z důvodu prodloužení doby platnosti na vyhrazená parkovací místa čtyř
vozidel Policie ČR.
Termín: 01.01.2019 – 31.12.2020
Podmínky k provedení přechodné úpravy provozu:
1. Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno dle situace odsouhlasené Policií ČR,
Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy - odboru služby dopravní policie dne 03.12.2018, pod
Č.j.:KRPA-454966-1/Čj-2018-0000DŽ, TP 66 a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích.
2. Dopravní značky musí být v reflexním provedení v základní velikosti. Veškeré dopravní značení
a zařízení bude osazeno na odpovídajících nosičích. Umístěním dopravního značení nebude
narušeno vnímání dopravní situace.
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3. Osazení a umístění dopravního značení bude provedeno tak, aby nebránilo provádění údržby
komunikace.
4. Úřad městské části Praha 17 - Odbor životního prostředí a dopravy si vyhrazuje právo toto
stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích 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 dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření
dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.
Odůvodnění
Dne 13.11.2018 podal žadatel žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci,
která se týká prodloužení doby platnosti na vyhrazená parkovací místa čtyř vozidel Policie ČR.
K žádosti se písemně vyjádřil zástupce Policie ČR, Krajské ředitelství hl. m. Prahy – odbor služby
dopravní policie dne 03.12.2018. Žádost je důvodná a stanovená přechodná úprava v dopravní situaci
je z veřejného zájmu únosná.
Poučení
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Ve smyslu § 101a násl. zákona č.
150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, je možný přezkum u soudu. Toto
opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

Eva Šupolíková
referent odboru ŽPD
podepsáno elektronicky

Vyvěšeno dne……………………………

Sejmuto dne…………………………

Toto opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne …………………
Příloha: situace
Doručuje se:
1. Úřední deska MČ Praha 17 – doručení veřejnou vyhláškou (spolu s žádostí o vyvěšení formou
veřejné vyhlášky na úřední desce Odboru životního prostředí a dopravy po dobu 15 dnů a zaslání
dokladu o vyvěšení a sejmutí a dále o zveřejnění umožňující dálkový přístup)
2. Úřední deska MČ Praha-Zličín – doručení veřejnou vyhláškou (spolu s žádostí o vyvěšení formou
veřejné vyhlášky na úřední desce MČ Praha-Zličín po dobu 15 dnů a zaslání dokladu o vyvěšení
a sejmutí a dále o zveřejnění umožňující dálkový přístup)
3. Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. města Prahy, odbor správy nemovitého majetku,
Bartolomějská 7, 100 01 Praha 1
Na vědomí:
1. Policie ČR – KRPA, Kongresová 1666/2, 140 21 Praha 4
2. MČ Praha – Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha - Zličín
3. Městská policie Praha, Lýskova 1593, 150 00 Praha 5, služebna Zličín Křivatcova 416, Praha 5
-Zličín
_________________________________________________________________________________________________________________
Sídlo: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha - Řepy
tel.: +420 234 683 111
fax: +420 235 300 129
Pracoviště: Bendova 1121/5, 163 02 Praha – Řepy
tel.: +420 235 300 003
fax: +420 235 300 508
IČO: 00231223
web: http://www.repy.cz
e-mail: podatelna@praha17.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 2000700399/0800
Stránka 2/2

