MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
Úřad městské části
Odbor dopravy
Oddělení silniční správní úřad
Datová schránka

Vaše zn.:
Ze dne: 27.04.2022
Č. j.:
MCP11/22/028100/OD/Jan
Spis. zn.: S-MCP11/22/024379/3
Naše zn.:

Jaroslav Meduna
V Zahradách 314
250 84 Křenice
IČO 15902706
DS: knytjgs

Vyřizuje: Ing. Martin Janda
Telefon: 267 902 559
E-mail: jandam@praha11.cz
Datum:

18.05.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
Odbor dopravy, Oddělení silniční správní úřad, ÚMČ Praha 11, jako příslušný silniční správní úřad
(dále jen SSÚ) na území správního obvodu Praha 11, dle ust. § 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 o silničním provozu), v souladu s obecně závaznou
vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy v přenesené působnosti,
ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 171 a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád), na základě posouzení žádosti o stanovení
přechodné úpravy na místní komunikaci I. třídy ul. Chilská, Na Jelenách (včetně sjezdu z dálnice D1
a kruhového objezdu), Kunratická spojka, Praha 4, při místní komunikaci II. třídy ul. K Šeberovu,
K Labeškám, K Hrnčířům, při místní komunikaci III. třídy ul. K Rozkoši, V Ladech, K Vrbičkám,
Za Prodejnou, Pod Rozvodnou, U Zemníku, Pod Vsí, Na Babách, Praha 4, a při veřejně přístupné
účelové komunikaci ul. Nad Jordánem, Musilova, Novákova, Praha 4, za účelem dostavby nových
a přeložení stávajících inženýrských sítí včetně rekonstrukce části místní komunikace II. třídy
ul. K Hrnčířům, Praha 4, v rámci akce „Stavba č. 0106 TV Šeberov, etapa 0022 K Hrnčířům“,
podané dne 27.04.2022, doplněné dne 12.05.2022, 13.05.2022, 16.05.2022 a 18.05.2022 fyzickou
osobou podnikající Jaroslav Meduna, IČO 15902702, se sídlem V Zahradách 314, 25084 Křenice,
v zastoupení investora právnické osoby hlavní město Praha, IČO 00064581, Magistrát hl. m. Prahy,
Odbor investiční, Oddělení technické vybavenosti, se sídlem Vyšehradská 2075, Praha 2 (dále jen
žadatel), a po písemném vyjádření zástupce Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy,
odbor služby dopravní policie pod č. j. KRPA-318386-16/ČJ-2021-0000DŽ-S 3 ze dne 18.05.2022,
a stanoviska Odboru pozemních komunikací a drah MHMP SSZ – Centrální řízení městského
silničního provozu, č. j. 015/2022 ze dne 08.03.2022, včetně přílohy,

stanoví

Sídlo: Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
Pracoviště: Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
IČO: 00231126, DIČ: CZ00231126

Telefon: 267 902 111
ID DS: nr5bpci
E-mail: podatelna@praha11.cz

v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu a vyhlášky
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen vyhlášky),
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu + provizorní světelné
signalizační zařízení při místní komunikaci II. třídy ul. K Hrnčířům, Praha 4,
na místní komunikaci I. třídy ul. Chilská, Na Jelenách (včetně sjezdu z dálnice D1 a kruhového
objezdu), Kunratická spojka, Praha 4, na místní komunikaci II. třídy ul. K Šeberovu, K Labeškám,
K Hrnčířům, na místní komunikaci III. třídy ul. K Rozkoši, V Ladech, K Vrbičkám, Za Prodejnou,
Pod Rozvodnou, U Zemníku, Pod Vsí, Na Babách, Praha 4, a na veřejně přístupné účelové
komunikaci ul. Nad Jordánem, Musilova, Novákova, Praha 4, spočívající v osazení přechodného
svislého dopravního značení, vodorovného dopravního značení, dopravního zařízení včetně
světelně signalizačního zařízení, a v dočasném zneplatnění vodorovného a svislého dopravního
značení, dle přiložených odsouhlasených výkresů (2. Etapa - 0. fáze, 2. Etapa – 1. fáze, 2. etapa –
2. fáze, 2. etapa situace, 2. etapa - vyhrazený BUS pruh Na Jelenách – situace, 2. etapa – úprava
řadicích pruhů na Kunratické spojce – situace, 2. etapa – úprava řadicích pruhů na Kunratické
spojce – situace), které jsou nedílnou součástí tohoto stanovení, a to v termínu souběžně
od 30.05.2022 00:00 hod. do 09.07.2022 24:00 hod. (ETAPA č. 2), včetně úpravy světelně
signalizačního zařízení (dále jen SSZ), z toho:
A. fáze 0: od 30.05.2022 časově od 00:01 hodin do 01.06.2022 časově do 23:59 hodin.
-

(odfrézování asfaltu v trase rýhy pro pokládku obou potrubí mezi hranicí 1. etapy
a okružní křižovatkou, odstranění středového ostrůvku v místě zaústění
ul. K Šeberovu, Praha 4)

B. fáze 1: od 01.06.2022 časově od 00:01 hodin do 02.07.2022 časově do 23:59 hodin
-

(vodovod a kanalizace – 1. část, přeložena obě potrubí k ČSOV s napojením
kanalizace)

C. fáze 2: od 03.07.2022 časově od 00:01 hodin do 09.07.2022 časově do 23:59 hodin
-

(vodovod a kanalizace – 2. část, položení vodovodu a kanalizace na hranici
okružní křižovatky),

za níže uvedených podmínek pro realizaci:
a) Osazení dopravního značení, dopravního zařízení a dočasné zneplatnění svislého
a vodorovného dopravního značení bude provedeno v souladu s odsouhlasenou situací,
platnými TP, ČSN EN 12899-1, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky.
b) Bude zajištěna koordinace úprav SSZ a dopravního značení.
c) Přesný termín úprav SSZ (včetně odpovědné servisní organizace) bude telefonicky oznámen na
HDŘÚ, tel. 974 825 666 a emailem na krpa.osdp.odi.evidence@pcr.cz.
d) Výjezd vozidel ze zařízení bude řízen proškoleným pracovníkem zhotovitele stavby.
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e) Dopravní značení, dopravní zařízení včetně SSZ musí být v reflexním provedení v základní
velikosti. Veškeré dopravní značení včetně SSZ bude osazeno na odpovídajících nosičích.
Umístěním dopravního značení, dopravního zařízení včetně SSZ nesmí být narušeno vnímání
dopravní situace.
f) Instalace a umístění dopravního značení a dopravního zařízení bude provedeno tak, aby
nebránilo provádění údržby uvedené komunikace.
g) Instalace a umístění dopravního značení, dopravního zařízení včetně SSZ bude provedeno tak,
aby nebránilo provádění údržby uvedené komunikace.
h) Při realizaci přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci nesmí dojít k znečištění nebo
poškození dotčené pozemní komunikace.
i) Dopravní značení B 28 – Zákaz zastavení bude osazeno 7 dní před zahájením platnosti.
j) Přechodné dopravní značení a dopravní zařízení musí být udržováno v takovém stavu, aby bylo
po celou dobu akce správně a přehledně umístěno, udržováno v úplném, čitelném a čistém
stavu (dle odsouhlasené situace).
k) Po ukončení akce resp. po ukončení platnosti tohoto stanovení bude přechodné dopravní
značení ihned odstraněno z dotčené komunikace a trvalé značení uvedeno do původního
stavu.
l) SSÚ 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.
V souladu s ust. § 19b odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, je vlastník pozemní
komunikace oprávněn odstranit z pozemní komunikace ta silniční vozidla ponechaná
na pozemní komunikaci v rozporu s tímto dočasným zákazem zastavení, a to za podmínek
specifikovaných v ust. § 19b odst. 2 (a násl.) zákona o pozemních komunikacích.
Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanoviska, posouzení, případně jiná
opatření dotčeného správního úřadu zvláštními předpisy.
Odůvodnění:
Dne 27.04.2022, doplněné dne 12.05.2022, 13.05.2022, 16.05.2022 a 18.05.2022 obdržel Odbor
dopravy, Oddělení silniční správní úřad, ÚMČ Praha 11, jako příslušný silniční správní úřad na území
správního obvodu Praha 11, dle ust. § 124 odst. 6 zákona o silničním provozu, v souladu s obecně
závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy v přenesené
působnosti, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 171 a § 173 odst. 1 správního řádu, žádost
o stanovení přechodné úpravy na místní komunikaci I. třídy ul. Chilská, Na Jelenách (včetně sjezdu
z dálnice D1 a kruhového objezdu), Kunratická spojka, Praha 4, na místní komunikaci II. třídy ul.
K Šeberovu, K Labeškám, K Hrnčířům, na místní komunikaci III. třídy ul. K Rozkoši, V Ladech,
K Vrbičkám, Za Prodejnou, Pod Rozvodnou, U Zemníku, Pod Vsí, Na Babách, Praha 4, a na veřejně
přístupné účelové komunikaci ul. Nad Jordánem, Musilova, Novákova, Praha 4, a to v termínu
souběžně od 30.05.2022 00:00 hod. do 09.07.2022 24:00 hod. (ETAPA č. 2), včetně úpravy SSZ,
z toho: fáze 0: od 30.05.2022 časově od 00:01 hodin do 01.06.2022 časově do 23:59 hodin,
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(odfrézování asfaltu v trase rýhy pro pokládku obou potrubí mezi hranicí 1. etapy a okružní
křižovatkou, odstranění středového ostrůvku v místě zaústění ul. K Šeberovu, Praha 4),
fáze 1: od 01.06.2022 časově od 00:01 hodin do 02.07.2022 časově do 23:59 hod. (vodovod a
kanalizace – 1. část, přeložena obě potrubí k ČSOV s napojením kanalizace),
fáze 2: od 03.07.2022 časově od 00:01 hodin do 09.07.2022 časově do 23:59 hodin (vodovod a
kanalizace – 2. část, položení vodovodu a kanalizace na hranici okružní křižovatky),
za účelem dostavby nových a přeložení stávajících inženýrských sítí a rekonstrukce části místní
komunikace II. třídy ul. K Hrnčířům, Praha 4.
Postupem dle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatřením obecné
povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.
SSÚ na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy,
ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci dle přiložené odsouhlasené
situace.
Žádost byla řádně projednána s dotčeným orgánem Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie,
odborem služby dopravní policie, Kongresová 2, Praha 4, dle písemného vyjádření
č. j. KRPA-318386-16/ČJ-2021-0000DŽ-S 3 ze dne 18.05.2022, a stanoviska Odboru pozemních
komunikací a drah MHMP SSZ – Centrální řízení městského silničního provozu, č. j. 015/2022 ze
dne 08.03.2022, včetně přílohy.
Na základě projednání a zjištění, SSÚ neshledal nesrovnalosti v navrhované přechodné úpravě
provozu na pozemní komunikaci, považuje žádost za důvodnou a stanovenou přechodnou úpravu
v silničním provozu z veřejného zájmu za únosnou, vydal toto opatření obecné povahy.

Poučení:
Proti opatření obecné povahy dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu, nelze podat opravný
prostředek. Ve smyslu ustanovení § 101a - 101d zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní,
ve znění pozdějších předpisů, je možný přezkum u příslušného soudu.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Toto opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu musí být vyvěšeno na
úřední desce po dobu 10 dnů.
(otisk úředního razítka)
(vlastnoruční podpis)
Bc. Soňa Muzikářová
vedoucí Odboru dopravy
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Příloha
č. 1 - Odsouhlasené situace dopravního značení (2. Etapa - 0. fáze, 2. Etapa – 1. fáze, 2. etapa – 2.
fáze, 2. etapa situace, 2. etapa - vyhrazený BUS pruh Na Jelenách – situace, 2. etapa – úprava
řadicích pruhů na Kunratické spojce – situace, 2. etapa – úprava řadicích pruhů na Kunratické
spojce – situace)
č. 2 - Stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby dopravní policie
pod č. j. KRPA-318386-16/ČJ-2021-0000DŽ-S 3 ze dne 18.05.2022
č. 3 - Stanovisko Odboru pozemních komunikací a drah MHMP SSZ – Centrální řízení městského
silničního provozu, č. j. 015/2022 ze dne 08.03.2022 včetně přílohy

Rozdělovník
Jaroslav Meduna, IČO 15902702, se sídlem V Zahradách 314, 25084 Křenice, v zastoupení
na základě plné moci investora hlavní město Praha hlavní město Praha, IČO 00064581, Magistrát hl.
m. Prahy, Odbor investiční, Oddělení technické vybavenosti, se sídlem Vyšehradská 2075, Praha 2,
IDDS: knytjgs
Vývěs:
Městská část Praha - Šeberov, IČO 00241717, se sídlem K Hrnčířům 160, Praha 4 - Šeberov,
IDDS: r3ibjti
MHMP – Úřední deska
Policie ČR, KŘPHMP – OSDP, IDDS: rkiai5y
Písemnost vyhotovena ve 4 stejnopisech, za správnost vyhotovení: Ing. Martin Janda

Vyvěšeno dne: .....................................

Sejmuto dne .............................
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