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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní
úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění
připomínek a námitek.

Odbor dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 18 (dále ODŽP P18) jako silniční správní
úřad, příslušný podle § 40, odst. 5, písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
(ve znění platných předpisů) a dle ust. § 124 odst. 6 zákona č.361/2000 Sb., provozu na
pozemních komunikacích a o změně některých zákonů , ve znění pozdějších předpisů (dále jen
“zákon o silničním provozu „) zahájil dne 15. 08. 2018 na základě žádosti Městské Části – Praha
Čakovice, Nám. 25. března 121, řízení o návrhu obecné povahy podle ust. § 171 a násl. § 173
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.
ODŽP P18 předkládá návrh opatření obecné povahy pro
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Schoellerova – vytvoření přechodu pro chodce VDZ V7a, doplnění DZ IP6 – 2x v katastrálním
území Třeboradice dle přiložené dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, za
níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
a) K osazení dopravního značení a zařízení se vyjádřila stanoviskem Policie ČR, KŘ policie
hl.m.Prahy – odbor služby dopravní policie č.j.: KRPA-305919-1/ČJ-2018-0000 DŽ ze dne
15. 08. 2018, které je jedním z dokladů tohoto řízení.
b) Instalace svislého dopravního značení a dopravního zařízení bude provedena v souladu
s ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – část 1: Stálé dopravní značky (včetně
změny Z1), ČSN 01 8020 - Dopravní značky na pozemních komunikacích (včetně jejich
změn) a v souladu s TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 2
vydání v souladu se zák. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (ve znění
pozdějších zákonů).
c) Dopravní značky musí být v reflexním provedením v základní velikosti. Veškeré dopravní
značení bude osazeno na odpovídajících nosičích. Umístěním dopravního značení nesmí být
narušeno vnímání dopravní situace na komunikacích.
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d) ODŽP P18 si vyhrazuje právo toto stanovení místní 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. § 172 odst. 4 správního řádu, může kdokoli k návrhu uplatnit písemné
připomínky, jestliže se domnívá, že jeho práva a povinnosti mohou být tímto opatřením přímo
dotčeny. V souladu s dikcí ust. §172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat
písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy
mohou být tímto návrhem přímo dotčeni. Připomínky a námitky proti návrhu je možno podat
k oddělení dopravy ÚMČ P 18 ODŽP, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 – Letňany.
ODŽP P18 ve smyslu ust. § 172 odst. 1 správního řádu
vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky a to ve lhůtě do 15
dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Odůvodnění
Změnu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, která se týká
vytvoření přechodu pro chodce umístěním VDZ V7a, doplnění DZ IP6 – 2x v katastrálním
území Třeboradice, požádala MČ Praha – Čakovice, Nám. 25. března 121, 196 00. TSK a.s., hl.
m. Prahy jako správce komunikace dala dne 10. 08. 2018 souhlas s umístěním uvedeného DZ.
Důvod místní úpravy je větší bezpečnost chodců na uvedeném místě komunikace Schoellerova.
Miroslav Strašil
vedoucí oddělení dopravy
ODŽP UMČ Praha 18
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