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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
Odbor správy majetku, oddělení dopravy a 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 (dále jen
„zákon o silničním provozu“), ve znění pozdějších předpisů a 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, zahájil dne 13. 09. 2017 na základě ţádosti právnické osoby městská
část Praha - Šeberov, IČO: 00241717, K Hrnčířům 160, Praha 4-Šeberov, podle ust. §§ 171 a 173
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), a
podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává
opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích,
spočívající v instalaci svislého dopravního značení, na veřejně přístupné účelové komunikaci,
situované na pozemcích parc. č. 573/25 a 573/27 oba v k. ú. Praha-Šeberov, umístěného dle přiloţené
situace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, za níţe uvedených podmínek pro jejich realizaci:
a) K osazení svislého dopravního značení se vyjádřila Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m.
Prahy, odbor sluţby dopravní policie, č. j. KRPA-338194-1/ČJ-2017-0000DŢ ze dne 18. 09.
2017, které je jedním z podkladů tohoto řízení.
b) Instalace a umístění dopravního značení bude provedeno v souladu s právními předpisy tak, aby
nebránilo provádění údrţby uvedené komunikace.
c) SSÚ si vyhrazuje právo toto stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích změnit,
upravit, doplnit, popřípadě zrušit, bude-li si to vyţadovat veřejný zájem nebo v případě, ţe
dopravní značení bude umístěno v rozporu se stanovenými podmínkami.
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d) Instalace dopravního značení bude provedena v termínu do 30 dnů od doručení opatření obecné
povahy dle klimatických podmínek na náklady právnické osoby městská část Praha – Šeberov,
IČO: 00241717, K Hrnčířům 160, Praha 4-Šeberov.
Odůvodnění
Dne 13. 09. 2017 na základě ţádosti právnické osoby městská část Praha – Šeberov, IČO: 00241717,
K Hrnčířům 160, Praha 4-Šeberov, zahájil odbor správy majetku, oddělení dopravy a 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, (dále jen „zákon o silničním provozu“), ve znění
pozdějších předpisů, 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, řízení o návrhu
opatření obecné povahy podle ust. §§ 171 a 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), a podle ust. § 77 odst. 1 písm c) zákona o silničním
provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o silničním provozu. Návrh spočívající
v instalaci svislého dopravního značení, na veřejně přístupné účelové komunikaci, situované na
pozemcích parc. č. 573/25 a 573/27 oba v k. ú. Praha-Šeberov, dle přiloţené situace, z důvodu
realizace cyklostezky, dle rozhodnutí o vyuţití území, č. j. OV/2008/002343/Hr, ze dne 07. 10. 2008.
Návrh na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích byl předloţen Policii ČR,
Krajským ředitelstvím policie, odborem sluţby dopravní policie, Kongresová 2, Praha 4, dne
18. 09. 2017 pod č. j. KRPA-338194-1/ČJ-2017-0000DŢ. SSÚ neshledal s návrhem na stanovení
místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ţádnou kolizi.
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy bylo vyvěšeno na úřední desce od 16. 10. 2017 do
01. 11. 2017. K návrhu opatření obecné povahy nebyly v zákonem stanovené lhůtě uplatněny ţádné
připomínky nebo námitky.
SSÚ neshledal s návrhem na stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ţádnou kolizi.
Termín realizace do 30 dnů ode dne doručení tohoto opatření obecné povahy, s ohledem na
klimatické podmínky, nejpozději však do 31. 12. 2017.
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