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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu  

na pozemní komunikaci 

 

a výzva k uplatnění námitek nebo připomínek 

 

 

 
Úřad městské části, Odbor životního prostředí a dopravy, příslušný podle ustanovení § 124 odst. 6) 

zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

zákon o silničním provozu) a Obecně závažné vyhlášky č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Status hlavního 

města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, zahájil na základě žádosti společnosti Big Box Horní 

Počernice s.r.o., IČ: 276 03 482, Malé náměstí 144/1, 110 00  Praha 1- Staré Město, řízení o návrhu 

opatření obecné povahy podle ust. § 171 a násl. § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád “), podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 a § 78 zákona o 

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

komunikacích, předkládá návrh opatření obecné povahy pro 

 

stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v Praze 20, 

 

spočívající v umístění svislého dopravního značení a vyznačení vodorovného dopravního značení  

na bezejmenné pozemní komunikaci (parc.č. 4211/14 v k.ú. Horní Počernice) před areálem Big Box 

v Horních Počernicích dle přiložené dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, za níže 

uvedených podmínek pro jejich realizaci:  

a) K osazení dopravního značení se vyjádřila Policie ČR, Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy, 

odbor dopravní policie ze dne 2. 7. 2019 pod č.j. KRPA-245385-1/ČJ-2019-0000DŽ, které je 

jedním z podkladů tohoto řízení.  

b) Dopravní značení musí svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat platným 

právním předpisům. 

c) Instalace, umístění a vyznačení dopravního značení bude provedeno tak, aby nebránilo běžné 

údržbě této komunikace a nenarušovalo vnímání dopravní situace. 

d) Úřad městské části, Odbor životního prostředí a dopravy si vyhrazuje právo toto stanovení úpravy 

provozu na pozemních komunikacích změnit, upravit, doplnit, popřípadě zrušit, bude-li si to 

vyžadovat zajištění bezpečnosti silničního provozu nebo v případě, že dopravní značení bude 

umístěno v rozporu se stanovenými podmínkami. 

e) Instalace dopravního značení bude provedena v termínu: dle klimatických podmínek - trvale. 

 

Sp. zn.: Č.j.: Vyřizuje: V Praze dne 

SZ MCP20 011784/2019 MCP20 013109/2019/OŽPD/DJe Ing. Dagmar Jeníková 

tel.: 271 071 633 

12.7.2019 
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V souladu s § 172 odst. 4 správního řádu, může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být 

opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Dále podle  

§ 172 odst. 5 správního řádu mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy 

související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou 

podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky. Připomínky a námitky proti 

návrhu lze podat u správního orgánu, který předkládá tento návrh opatření obecné povahy. 

 

Úřad městské části, Odbor životního prostředí a dopravy 

vyzývá 

dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu  

na dotčené komunikaci, podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením  

na ÚMČ Prahy 20, Odbor životního prostředí a dopravy, ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. 

 

Odůvodnění: 

Úřad městské části, Odbor životního prostředí a dopravy posoudil návrh dopravního značení 

na bezejmenné pozemní komunikaci (parc.č. 4211/14 v k.ú. Horní Počernice) před areálem Big Box  

v Horních Počernicích, z něhož pro účastníky silničního provozu je uloženo omezení nad rámec obecné 

úpravy provozu, obsažené v zákoně o provozu na pozemních komunikacích a proto postupoval při 

stanovení místní úpravy provozu podle ustanovení části šesté správního řádu – opatření obecné povahy. 

 

 

 

 

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

Mgr. Věra Bidlová 

vedoucí odboru životního prostředí a dopravy  

 

 

 

Příloha:  Situace dopravního značení 

 

 

Podle § 172 odst. 1 správního řádu tento návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen po dobu 15 dnů.   

 

Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.  

 

 

Vyvěšeno dne:     Sejmuto dne:  

 

 

 

Obdrží: 

- žadatel 

- TSK hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 00  Praha 1-Staré Město, DS: mivq4t3 

- OŽPD 
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