Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje

Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
186 00 Praha 8

Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-118849/2018
Vyřizuje linka: Ing. Janata/494
V Praze dne:
7.11.2018

VEŘEJN Á VYHLÁ Š KA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
pro dočasný zákaz stání nebo zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích
a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje, jako
příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 1 a odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000
Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, v platném znění, v souladu s ust. § 171 a § 172
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), zahájil dne 6.11.2018
na základě žádosti firmy Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČ: 262 71 303, řízení o návrhu
opatření obecné povahy a předkládá návrh opatření obecné povahy pro

dočasný zákaz stání nebo zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích

podle § 19a zákona o pozemních komunikacích, spočívající v umístění přenosného dopravního značení
B28 + E13 s uvedením termínu platnosti, v Praze 10 v ulici Kodaňská (úsek od objektu č. 505/59 ke
křižovatce s ul. Žitomírská), a to z důvodu provádění rekonstrukce BUS zastávky „Slovinská“ směr do
centra.

Termín:

od 3.12.2018 do 5.12.2018

Instalace dopravního značení bude provedena vždy nejméně 7 dní před dnem platnosti zákazu zastavení nebo
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti opatření obecné povahy, není-li možné dodržet uvedenou lhůtu.
V souladu s ust. § 19b odst. 1 zákona o pozemních komunikacích je vlastník pozemní komunikace oprávněn
odstranit z pozemní komunikace ta silniční vozidla, která jejich vlastníci na pozemních komunikacích bez
ohledu na povolenou přechodnou úpravu ponechají, a to za podmínek, specifikovaných v § 19b odst. 1 a násl.
tohoto zákona.
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K situacím dopravního značení se souhlasně vyjádřil pod č.j.: KRPA-417687-1/Čj-2018-0000DŽ ze dne
6.11.2018 příslušný orgán Police ČR, kterým je Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby dopravní
policie. Toto vyjádření bude jedním z podkladů k následnému stanovení přechodné úpravy provozu na
dotčených komunikacích.

V souladu s ust. § 19a odst. 3 zákona o pozemních komunikacích může k návrhu opatření obecné povahy
v této věci uplatnit připomínky pouze vlastník a správce pozemní komunikace, resp. navrhovatel, a to ve lhůtě
10 dní ode dne zveřejnění. Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor životního prostředí,
dopravy a rozvoje, ve smyslu ust. § 172 odst. 1 správního řádu
vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo odůvodněné námitky, a to ve lhůtě do
10 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Odůvodnění:
Návrh opatření obecné povahy pro dočasný zákaz stání nebo zastavení silničních vozidel na výše zmíněných
pozemních komunikacích v Praze 10 se vydává na základě řádně doložené žádosti, a to z důvodu provádění
rekonstrukce BUS zastávky. Bez přímého přístupu ke komunikaci (bez parkujících vozidel) by nebylo možné
potřebné práce v požadované kvalitě provést.
- o tisk ú řed n íh o ra zítka -

Zdeněk B i s k u p
vedoucí referátu komunikací

Přílohy:

situace dopravního značení odsouhlasená Policií ČR - k nahlédnutí na Úřadu městské části
Praha 10, odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje, Vršovická 68, Praha 10, budova A,
5. patro, č. dveří 509, a to v úřední dny (pondělí, středa 8:00-12:00, 13:00-17:30 hod.), popř.
v ostatních dnech po telefonické či jiné domluvě.

Obdrží:

úřední deska ÚMČ P10
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