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VEŘEJN Á VYHLÁ Š KA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
pro dočasný zákaz 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 3.3.2020 na základě
žádosti Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s., Řásnovka 8, 110 00 Praha 1, IČ: 034 47 286, řízení
o návrhu opatření obecné povahy a předkládá návrh opatření obecné povahy pro
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) na místních
komunikacích II. a III. třídy v Praze 10 z důvodu provádění komplexního úklidu komunikací.
termíny:

od 24.4.2020 do 22.6.2020
od 31.8.2020 do 27.10.2020

v čase:

od 8:00 hod. do 15:00 hod.

(jarní úklid)
(podzimní úklid)

Úklid bude probíhat po jednotlivých blocích vždy v průběhu jednoho dne v souladu s předem stanoveným
harmonogramem.
Harmonogram úklidu a seznam bloků ulic jsou přílohou tohoto návrhu opatření. Konkrétní situace rozmístění
přechodného dopravního značení pro jednotlivé bloky se s ohledem na jejich rozsáhlost nevyvěšují, avšak
jsou k dispozici 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 pondělí a ve středu v 8:00-12:00 a 13:00-17:30
hod., popř. v ostatních dnech po domluvě.
Instalace dopravního značení bude provedena vždy nejméně 7 dní před dnem platnosti zákazu zastavení.
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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.
K situacím dopravního značení se souhlasně vyjádřil dne 9.3.2020 příslušný orgán Police ČR, kterým je Krajské
ředitelství policie hl.m. Prahy, odbor služby dopravní policie, pod č.j.: KRPA-80747-1/Čj-2020-0000DŽ. 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 zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích
spočívající v umístění příslušného přenosného dopravního značení na místních komunikacích II. a III. třídy
v Praze 10 se vydává na základě žádosti Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. z důvodu provádění
komplexního úklidu komunikací. Jedná se zejména o zajištění přístupu k ošetřovaným plochám, resp. přístupu
k uliční vybavenosti (kanalizační vpusti apod.). Bez přímého přístupu ke komunikaci by nebylo možné
potřebné údržbové práce v požadované kvalitě provést.
- o tisk ú řed n íh o ra zítka -

Ing. Radim S k á l a
vedoucí referátu komunikací

Přílohy:

č. 1 – harmonogram úklidu
č. 2 – seznam bloků ulic
č. 3 – situační nákresy s DIO (nevyvěšují se)

Obdrží:

úřední deska ÚMČ P10

Na vědomí:

Policie ČR, Krajské ředitelství policie HMP, odbor služby dopravní policie – ODI (DS rkiai5y)
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