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Opatření obecné povahy
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10 – odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje, jako
příslušný silniční správní úřad podle ust. §124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o silničním provozu), podle
ust. § 171 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a obecně závazné vyhlášky č.
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy v přenesené působnosti, v platném znění,
po písemném vyjádření zástupce Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl.m. Prahy, odbor služby
dopravní policie, odd. dopravního inženýrství ze dne 6.5.2019 pod čj. KRPA-178351-1/Čj-2019-0000DŽ
předkládá
podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu a vyhl. č.
294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění,
návrh opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Lopuchová, U seřadiště, spočívající v
1) odstranění stávajícího dopravního značení A3 v ulici U seřadiště
2) vyznačení V12c v délce 28,8 m ( od sloupu VO č.001585 po sloup VO č. 001584) v ulici U seřadiště
3) osazení IP10a a P6 se zachováním čistého průjezdu 5,8 m a okolo těchto značek osadit čtvrtoblouky
(citybloky) v ulici Lopuchová
Navrhované změny jsou patrné z přiložené situace, která je nedílnou součástí tohoto opatření. Mohou
být realizovány za splnění níže uvedených podmínek:
a) Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních
komunikacích (v platném znění), TP 66 a ČSN – EN 12899-1 včetně národní přílohy.
b) Instalace a umístění dopravního značení bude provedena tak, aby nebránila prov ádění údržby
uvedené komunikace.
c) ÚMČ Praha 10 – odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje 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.
d) Dopravní značky musí být v reflexním provedení v základní velikosti. Veškeré dopravní značení a
zařízení bude osazeno na odpovídajících nosičích.
Sídlo: Vrš ovi cká 68, 101 38 Praha 10
Úřední hodiny:
IČ: 00063941
Po, Stř 8,00-12,00 a 13,00-17,30
Ba nkovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Pra ha, číslo účtu: 19-2000733369/0800

Tel .: +420 267 093 460
Ema i l: posta@praha10.cz
www.pra ha 10.cz

V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu může kdokoliv uplatnit k návrhu písemné připomínky,
jestliže se domnívá, že jeho práva a povinnosti mohou být tímto opatřením přímo dotčena. V souladu
s ust. § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky
vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti či zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčena.
Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje Úřadu m.č.
Prahy 10, Vršovická 68, Praha 10.
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10 – odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje ve
smyslu § 172 odst. 1 správního řádu
vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky, a to ve lhůtě do 30 dnů ode
dne zveřejnění návrhu.
Odůvodnění:
Stanovení místní úpravy provozu na výše uvedených komunikacích spočívající v
1) odstranění stávajícího dopravního značení A3 v ulici U seřadiště
2) vyznačení V12c v délce 28,8 m ( od sloupu VO č.001585 po sloup VO č. 001584) v ulici U seřadiště
3) osazení IP10a a P6 se zachováním čistého průjezdu 5,8 m a okolo těchto značek osadit čtvrtoblouky
(citybloky) v ulici Lopuchová
je vydáváno z důvodu zlepšení rozhledových poměrů a zvýšení bezpečnosti vyjíždějících vozidel z ulice
Lopuchová.
K žádosti se písemně vyjádřil zástupce Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl.m. Prahy, odbor služby
dopravní policie, odd. dopravního inženýrství dne 6.5.2019 pod čj. KRPA-178351-1/Čj-2019-0000DŽ.

Jitka Čuřínová
vedoucí referátu dopravy a speciálního stavebního úřadu
Přílohy : 1x situace dopravního značení
Obdrží : TSK hl.m. Prahy, Řásnovka 8, Praha 1
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