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

Ondřej Kousal

Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-049718/2019
Vyřizuje/linka: Ing. Vochozková/345
V Praze dne:
15. 5. 2019

DIR č. 108/19
O p at ř ení o b ec n é p o v ahy
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje,
jako příslušný správní orgán podle § 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 (dále jen „zákon č. 361/2000 Sb.“), podle § 171 a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), po písemném vyjádření
zástupce Policie ČR, Krajské ředitelství policie HMP, odbor služby dopravní policie – ODI č.j. KRPA5386-1/ČJ-2019-0000DŽ ze dne 3.1.2019

vydává
podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška
č. 294/2015 Sb.“),
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
v Praze 10 v ulici Záběhlická 1917/85 podle situace (dopravně inženýrského opatření), která je
součástí tohoto stanovení, a to z důvodu umístění kontejneru na odpad nebo stavebního materiálu.
Termín:

od 3. 6. 2019 do 31. 7. 2019

Žadatel:

Jaroslav Kousal, IČ: 12376124, kterého na základě plné moci zastupuje pan Ondřej
Kousal

Podmínky pro realizaci:
a) Osazení dopravního značení v retroreflexním provedení v základní velikosti zajistí žadatel a bude
provedeno odbornou firmou v souladu vyhláškou č. 294/2015 Sb. a s Technickými podmínkami
č. TP 66 - 2. vydání podle situace, k níž vydala stanovisko Policie ČR č.j. KRPA-5386-1/ČJ-20190000DŽ dne 3.1.2019. U značek budou použity velkoplošné gumové podstavce.
b) Navržené dopravní značky č. B 28 „zákaz zastavení“ s dodatkovými tabulkami č. E 13 s vyznačením
termínu platnosti značek a tabulkou č. E 8c „konec úseku“ budou na komunikaci umístěny
v dostatečném časovém předstihu, tj. 7 dní.
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední hodiny:
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Po 8:00—12:00 a 13:00—17:30
IČ: 00063941
St 8:00—12:00 a 13:00—17:30
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha, číslo účtu: 19 -2000733369/0800

tel.: +420 267 093 111
fax: +420 272 739 587
http://www.praha10.cz
e-mail: posta@praha10.cz
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c) Instalace dopravního značení bude provedena v souladu s termínem uvedeným v rozhodnutí
o povolení zvláštního užívání komunikace.
d) Po uplynutí výše uvedeného termínu, po ukončení zvláštního užívání komunikace, bude
přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno a dopravní značení uvedeno do původního
stavu.
Opatření obecné povahy nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření
dotčeného správního úřadu, které jsou vyžadovány zvláštními předpisy.

O d ů v o dnění
Stanovení přechodné úpravy provozu pro výše uvedený účel bylo vydáno na základě řádně doložené
žádosti pana Jaroslava Kousala Úřadu městské části Praha 10, odboru životního prostředí, dopravy
a rozvoje dne 25. 4. 2019, po projednání s Policií ČR, Krajské ředitelství policie HMP, odbor služby
dopravní policie – ODI a po zjištění, že povolená úprava v dopravní situaci je z hlediska veřejného
zájmu únosná.

P o u č e ní o o p r a vné m p r o s tř ed ku
Podle § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. nabývá opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem
po dni vyvěšení. Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. proti opatření obecné
povahy nelze podat řádný opravný prostředek. Návrh na zrušení opatření obecné povahy je možné
podat podle § 101a a § 101b zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších
předpisů.
- o tisk ú řed n íh o ra zítka -

Ing. Daniel Čech
vedoucí oddělení statní správy – životní prostředí a doprava

Příloha:

Situace dopravního značení je uložena a přístupná k nahlédnutí na Úřadu městské
části Praha 10, odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje, Vršovická 68, Praha 10,
budova A, 5. patro, č. dveří A510a, a to v úřední dny (pondělí, středa 8:00-12:00,
13:00-17:30) nebo v ostatních dnech po telefonické či jiné domluvě

Obdrží:

Žadatel
Úřední deska ÚMČ P-10

Na vědomí:

Policie ČR, KŘP HMP, odbor služby dopravní policie – ODI, IDDS: rkiai5y

Převzal(a) dne: …………………………

podpis:

……..…………….............................…….

