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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Opatření obecné povahy  
 

Úřad městské části, Odbor životního prostředí a dopravy, jako příslušný správní úřad podle 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 provozu na pozemních komunikacích“) a obecně 

závazné vyhlášky hl. města Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Status hl. m. Prahy, ve znění 

pozdějších předpisů, na základě posouzení podnětu o úpravou dopravního značení, z moci úřední, podle 

ustanovení § 171 a ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád  

 

vydává 
 

podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a ustanovení § 78 zákona č. 361/2000 Sb., zákona o provozu na 

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

komunikacích, po projednání se správcem komunikace a dále se souhlasem příslušného orgánu Policie 

ČR 

 

opatření obecné povahy 

 – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ulice Ve Žlíbku 
 

spočívající v odstranění svislého dopravního značení č. B20a – „Nejvyšší dovolená rychlost (70)“ a 

umístění svislého dopravního značení č. B20a – „Nejvyšší dovolená rychlost (50)“ z důvodu navýšení 

frekvence dopravy v souvislosti s objízdnou trasou v rámci výstavby nového mostu na ulici Božanovská, 

dle přiloženého situačního plánu, který je nedílnou součástí tohoto stanovení, za níže uvedených 

podmínek pro realizaci: umístění 

 

1. Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s odsouhlasenou situací Policie ČR, 

Krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy, Odboru služby dopravní policie, vedeného pod Č.j.: 

KRPA-275958-1/ČJ-2021-0000DŽ, TP 65, TP 66 a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se 

provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. 

2. Dopravní značení a zařízení musí být v základní velikosti, v reflexním provedení dle ČSN-EN a 

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

vnímání dopravní situace.  

3. Termín instalace dopravního značení: od bez prodlení  

do po dobu výstavby mostu na ul. Božanovská, 

nejdéle však do 31.12.2023.  

4. Úřad městské části Praha 20, Odbor životního prostředí a dopravy může 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. 
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Stanovení dopravního značení a zařízení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné 

opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy. 

 

 

Odůvodnění: 
 

Dne 23.8.2021 byl na Úřad městské části Praha 20, Odbor životního prostředí a dopravy doručen podnět o 

úpravu dopravního značení na pozemní komunikaci ulice Ve Žlíbku z důvodu navýšení frekvence 

dopravy.  

 

Správní orgán tuto úpravu projednal se správcem komunikace i příslušným orgánem Policie ČR. V ulici 

Ve Žlíbku došlo k navýšení frekvence dopravy v souvislosti s objízdnou trasou v rámci výstavby nového 

mostu na ulici Božanovská.  

 

Z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikací je nutná po dobu výstavby nového 

mostu na ulici Božanovská přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci ulice Ve Žlíbku.  

 

 

Poučení: 
 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti ve lhůtě stanovené zákonem č. 361/2000 Sb., zákon o provozu 

na pozemních komunikacích. Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

proti opatření obecné povahy nelze podat řádný opravný prostředek. Ve smyslu ustanovení §101 a násl. 

soudního řádu správního je možný přezkum u soudu. 

 

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, Opatření obecné 

povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení. 

 

 

 

         Mgr. Věra Bidlová 

vedoucí odboru životního prostředí a dopravy  

 

        elektronicky podepsáno 
 

 

 

 

 

Příloha: Situace s dopravním značením 

 

 

 

 

 

 

Obdrží: 

- správce komunikace - TSK hl. m. Prahy, a. s., 

- spis. 

 
 

 

 
Oznámení bude vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Úřadu městské části Praha 20 a též zveřejněno 

způsobem umožňující dálkový přístup, a to na webových stránkách: http://www.pocernice.cz/. 
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