
Městská část Praha 20
Úřad městské části Praha 20
Odbor životního prostředí a dopravy 
Jívanská 635, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel. 271 071 611, fax 271 071 632

Spis. značka: Č.j.: Vyřizuje: V Praze dne
SZ MCP20 027068/2022 MCP20 027068/2022/OZPD/Vrb Bc. Eva Vrbová 25.11.2022

       tel. 271 071 661

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy 
provozu na pozemní komunikaci

a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

Úřad městské části Praha 20, Odbor životního prostředí a dopravy, jako příslušný silniční 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 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, zahájil na základě podnětu, z moci úřední řízení o návrhu opatření obecné povahy 
podle ustanovení § 171 a v souladu s ustanovením § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů,  (dále  jen „ správní  řád “),  a  podle  ustanovení  §  77 odst.  1  písm.  c),  odst.  5  a 
ustanovení § 78 zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích, předkládá po projednání se správcem komunikace a se souhlasem 
Policie  ČR,  Krajského  ředitelství  policie  hl.  m.  Prahy,  Odboru  služby  dopravní  policie,  oddělení 
dopravního  inženýrství,  Kongresová  2,  Praha  4,  vedený  pod  č.j.:  KRPA-362564-1/ČJ-2022-0000DŽ 
návrh opatření obecné povahy pro

stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulice Ve Žlíbku,
poblíž přechodu pro chodce u zastávka MHD „Ve Žlíbku“

spočívající v úpravě, respektive k umístění svislého dopravního značení č. P6 – „Přechod pro chodce“, č.  
B20a – „Nejvyšší dovolená rychlost – 30“ a č. A11 – „Přechod pro chodce“ a zrušení svislého dopravního 
značení – dodatkové tabulky č. E5 – „Nejvyšší povolená hmotnost – 3,5t“, a to dle situačního plánu, který 
je nedílnou součástí tohoto návrhu stanovení, za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:

1. Dopravní  značení  musí  být  v základní  velikosti  a  musí  odpovídat  platným právním  předpisům. 
Umístěním dopravního značení nesmí být narušeno vnímání dopravní situace.

2. Instalace a umístění dopravního značení bude provedeno odbornou firmou a v souladu s vyhláškou č.  
294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

3. Úřad městské části Praha 20, 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  veřejný  zájem  nebo  v případě,  že  dopravní  značení  bude  umístěno  v rozporu  se 
stanovenými podmínkami.

4. Instalace dopravního značení bude provedena v termínu: 
bez prodlení (dle klimatických podmínek) - trvale.
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V souladu  s ustanovením  §  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  ustanovení  §  172  odst.  5  správního  řádu  mohou  k tomuto  návrhu  podat  písemné 
odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem 
vlastnického práva mohou být  tímto návrhem přímo dotčeny.  Připomínky a 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 osoby, aby k návrhu opatření podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky, 
a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu. Zmeškání úkonu nelze prominout.

Odůvodnění:

Návrh na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, která se týká úpravy, respektive 

k umístění nového a zrušení stávajícího svislého dopravního značení v ulici Ve Žlíbku, poblíž přechodu 
pro chodce u zastávka MHD „Ve Žlíbku“ v Praze 9 - Horních Počernicích, předkládá Úřad městské 
části  Praha  20,  Odbor  životního  prostředí  a  dopravy,  z důvodu  zvýšení  bezpečnosti  provozu 
v předmětném úseku. 

        Mgr. Věra Bidlová
vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 

       elektronicky podepsáno

Návrh opatření obecné povahy se doručí veřejnou vyhláškou, která se vyvěsí na úřední desce a musí být 
zveřejněna nejméně po dobu 15 dnů.  Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu,  
který písemnost doručuje. 

Příloha: Situační plán s návrhem dopravního značení

Obdrží:
- Správce komunikace – TSK hl. m. Prahy, a. s.,
- spis OŽPD.

Oznámení  bude vyvěšeno 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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