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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro dočasný zákaz zastavení 

silničních vozidel a výzva k uplatnění 

námitek. 

 

 
Úřad městské části Praha 20, Odbor životního prostředí a dopravy, jako příslušný silniční správní úřad 

dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích  

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o silničním provozu“) a 

podle obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hlavního města 

Prahy, ve znění pozdějších předpisů obdržel dne 27.5.2019 žádost Kulturního centra Horní Počernice, 

IČ: 49366424, sídlem Votuzská 379/11, Praha 9 – Horní Počernice, na základě které bylo zahájeno 

řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ustanovení § 171 a násl. § 173 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), a podle ustanovení § 19a zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění (dále jen „zákon o pozemních 

komunikacích“)a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích, vydává návrh opatření obecné povahy pro  

 

pořádání kulturní akce – zahájení 14. divadelní sezóny 

 

spočívající v umístění přenosného dopravního značení dočasně zakazujícího zastavení silničních vozidel 

na místní komunikaci VOTUZSKÁ v Praze 20 – Horních Počernicích, na které je z důvodu konání 

kulturní akce dočasně zakázáno zastavení silničních vozidel a to v termínu 8.9.2019, za níže uvedených 

podmínek pro jejich realizaci: 

 

1. Dopravní značky musí být v reflexním provedení v základní velikosti. Veškeré dopravní značení 

bude osazeno na odpovídajících nosičích. Umístěním dopravního značení nesmí být narušeno 

vnímání dopravní situace. 

2. Instalace a umístění dopravního značení bude provedeno tak, aby nebránilo provádění údržby 

komunikace. 
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3. Instalace dopravního značení dočasně zakazujícího zastavení silničních vozidel bude provedena 

nejméně 7 dní před dnem dočasného zákazu. 

 

V souladu s ustanovením § 19a odst. 3 zákona o pozemních komunikacích, může k návrhu uplatnit 

písemné námitky pouze vlastník a správce pozemní komunikace a navrhovatel. Námitky proti návrhu 

lze podat u Úřadu městské části Praha 20, Odboru životního prostředí a dopravy, Jívanská 635, Praha 9. 

 

Úřad městské části Praha 20, Odbor životního prostředí a dopravy, ve smyslu ustanovení § 172 odst. 1 

správního řádu 

v y z ý v á 

 

dotčené orgány, aby k návrhu opatření podávaly námitky a to ve lhůtě do 10 dnů ode dne zveřejnění 

tohoto návrhu. 

 

 

Odůvodnění: 

 

Návrh na stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, který se týká osazení 

přenosných dopravních značek, se vydává na žádost Kulturního centra Horní Počernice, IČ: 49366424, 

sídlem Votuzská 379/11, Praha 9 – Horní Počernice, z důvodu zajištění realizace kulturní akce. 

 

 

 

....................................................................... 

                     Mgr. Věra Bidlová 

              vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 

  

elektronicky podepsáno 

 

 

 

 

 

 

Příloha: Situační plán dopravního značení 

 

 

 

 

Na vědomí:  

- Úřad městské části Praha 20, Odbor místního hospodářství, Lipí 4, 193 21  Praha 9, 

- spis OŽPD. 

 

 

 

 

 

 

Návrh opatření obecné povahy se doručí veřejnou vyhláškou, která se vyvěsí na úřední desce a musí být 

zveřejněna nejméně po dobu 10 dnů.  Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, 

který písemnost doručuje.  
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