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

Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-098122/2019/IPOOP147/19
Vyřizuje linka: Bejlková/379
V Praze dne: 11. 9. 2019
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 3.1.2019 pod čj. KRPA5366-1/Čj-2019-0000DŽ, na základě návrhu žadatele ze dne 3.9.2019
vydává
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,
opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
spočívající v osazení dopravních značek: IP 12-vyhrazené parkoviště se symbolem invalidy
a vodorovné dopravní značení V10f-vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce
postiženou nebo těžce pohybově postiženou
RZ vozidla:

6AA 0345

na komunikaci:

Jasmínová 49

V souladu s § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění, nabývá
opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
Platnost tohoto stanovení je totožná s platností rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace
č.j. P10-09812/2019/IPR147/19.

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední hodiny:
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Po, St 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:30
IČ: 00063941
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, číslo účtu: 19 -2000733369/0800

tel.: +420 267 093 379
fax: +420 267 312 465
e-mail:posta@praha10.cz

Navrhované změny jsou patrné z přiložené situace, která je nedílnou součástí tohoto opatření, za
splnění níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
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 provedeno tak, aby nebránilo provádění 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.

Odůvodnění:
Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Jasmínová 49, spočívající
v osazení dopravních značek: IP 12-vyhrazené parkoviště se symbolem invalidy, RZ vozidla: 6AA 0345,
vodorovné dopravní značení V10f - vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce
postiženou nebo těžce pohybově postiženou, podal žadatel 3.9.2019. K žádosti se písemně vyjádřil
zástupce Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl.m. Prahy, odbor služby dopravní policie, odd.
dopravního inženýrství dne 3.1.2019 pod čj. KRPA-5366-1/Čj-2019-0000DŽ. Žádost je důvodná a
stanovená přechodná úprava v dopravní situaci je z veřejného zájmu únosná. Jedná se o prodloužení
doby platnosti stávajícího vyhrazeného parkovacího stání.

Poučení o opravném prostředku:
Ve smyslu ust. § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat řádný opravný
prostředek. Ve smyslu ustanovení § 101a a násl. zák.č.150/2002 Sb., soudního řádu správního je
možný přezkum u soudu.
Otisk úředního razítka

Ing. Daniel Čech
Vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava

Upozornění: Realizace svislé dopravní značky bude provedena na náklady Technické správy
komunikací hl. m. Prahy. Realizace vodorovného dopravního značení, včetně jeho následné obnovy a
údržby, bude zajištěna žadatelem a provedena na jeho náklady.

Přílohy : 1x situace dopravního značení
Obdrží:
žadatel
Policie ČR, KŘP hl.m. Prahy-OSDP-ODI – DS rkiai5y
TSK hl.m. Prahy – DS 03447286
Ostatní: spis OŽD

