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

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Řásnovka 8
110 00 Praha 1

Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-045029/2019
Vyřizuje linka: Ing. Janata/494
V Praze dne:
21.5.2019

Opatření obecné povahy
I.
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje, jako
příslušný správní úřad dle ustanovení § 124, odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“), podle ustanovení § 171, § 173
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), po písemném vyjádření
Policie ČR, Krajské ředitelství policie HMP, odbor služby dopravní policie – ODI, č.j.: KRPA-161450-1/Čj-20190000DŽ ze dne 23.4.2019
vydává
podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Praze 10
v ulicích Donská, Voroněžská, Krymská, Sevastopolská, Černomořská, Kozácká, Francouzská
dle přiložených situací (dopravně inženýrského opatření), které jsou přílohou tohoto stanovení, z důvodu
provádění rekonstrukce komunikace v Donské ul. - 3. a 4. etapa (úsek Krymská – Francouzská).
termín:

od 30.5.2019 do 31.8.2019 (po etapách dle příslušných situací DIO)

II.
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 ustanovením § 171, § 173
odst. 1 správního řádu, vydává
dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích
podle § 19a zákona o pozemních komunikacích, spočívající v umístění přenosného dopravního značení
B28 + E13 s uvedením termínu platnosti vč. průběhů a konců úseků platnosti (E8b, E8c) v Praze 10 v ulicích
Donská, Voroněžská, Krymská, Sevastopolská, Černomořská, Kozácká (dle přiložených situací DIO), a to
z důvodu uvedeného v části I.
termín:

od 30.5.2019 do 31.8.2019 (dle příslušných situací DIO)
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Instalace dopravního značení bude provedena 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 jeji ch vlastníci na pozemních komunikacích bez
ohledu na povolenou přechodnou úpravu ponechají, a to za podmínek, specifikovaných v § 19b odst. 1 a násl.
tohoto zákona.
Podmínky pro realizaci:
1) Osazení dopravního značení zajistí žadatel a bude provedeno odbornou firmou v souladu s vyjádřením
Policie ČR, Krajské ředitelství policie HMP, odbor služby dopravní policie – ODI, dle Technických
podmínek TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, v platném znění
a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném
znění. Budou použity velkoplošné gumové podstavce.
2) Všechny dopravní značky B28 (zákaz zastavení) budou osazeny dodatkovou tabulkou E13 s vyznačením
termínu platnosti a důvodu zákazu zastavení.
3) Po uplynutí termínu tohoto stanovení je nutné odstranit veškeré dočasně umístěné dopravní značky
a dopravní značení uvést do původního stavu.
4) ÚMČ Praha 10 – odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit,
upravit, doplnit, popřípadě zrušit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem, nebo v případě, že dopravní
značení bude umístěno v rozporu se stanovenými podmínkami.
Opatření obecné povahy nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatřen í dotčeného
správního úřadu, vyžadované zvláštními předpisy.

O d ů v o dnění:
Stanovení přechodné úpravy provozu vydal odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje na základě řádně
doložené žádosti ze dne 11.4.2019, po písemném vyjádření Policie 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.
Dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích byl vydán z důvodu konání akce ve
veřejném zájmu. Oznámení o návrhu opatření obecné povahy bylo vyvěšeno na úřední desce Úřadu městské
části Praha 10 ve dnech 23.4. - 20.5.2019. K tomuto návrhu nebyly podány žádné námitky a připomínky.

P o u č e ní o o p r a vné m p r o s tř ed ku:
Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, nabývá toto opatření obecné
povahy účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 2 správního
řádu proti opatření obecné povahy nelze podat řádný opravný prostředek. Ve smyslu ustanovení § 101 a násl.
zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění, je možný přezkum u soudu.
- o tisk ú řed n íh o ra zítka -

Ing. Daniel Č e c h
vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava

Příloha:

situace dopravního značení odsouhlasené 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:

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s., Řásnovka 8, 110 00 Praha 1
úřední deska ÚMČ P10

Na vědomí:

Policie ČR, Krajské ředitelství policie HMP, odbor služby dopravní policie - ODI
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