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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 nebo námitek 

 

 
Úřad Městské části Praha 8, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad dle ust. § 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 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. 

hlavního města Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, v platném znění, zahájil dne 

17.7.2020 na základě žádosti právnické osoby MČ Praha – Březiněves, U Parku 140/3, Praha - 

Březiněves 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“) 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, předkládá návrh opatření obecné povahy pro  

 

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, 

 

spočívající v umístění dopravního značení na místní komunikaci Na Boleslavce v rozsahu instalace 

SDZ IZ8a, IZ8b (30km/h) a zpomalovacích polštářů Z12, dle přiložené dokumentace, která je 

nedílnou součástí tohoto stanovení, za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci: 

 

a) k osazení/vyznačení dopravního značení a zařízení se vyjádřila Policie ČR, Krajské ředitelství 

policie hl. m. Prahy, odbor služby dopravní policie ze dne 7.9.2020 pod čj.: KRPA-229195-1       

/Čj-2020-0000DŽ, které je jedním z podkladů tohoto řízení 

b) dopravní značky musí být v reflexním provedení v základní velikosti. Veškeré dopravní 

značení bude osazeno na odpovídajících nosičích.  

c) instalace a umístění dopravního značení bude provedeno tak, aby nebránilo provádění údržby 

uvedené komunikace. 

d) Úřad Městské části Praha 8, odbor dopravy, si vyhrazuje právo toto stanovení úpravy provozu 

na pozemních komunikacích změnit, upravit, doplnit, popřípadě zrušit, bude-li si to vyžadovat 
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veřejný zájem nebo v případě, že dopravní značení bude umístěno v rozporu se stanovenými 

podmínkami. 

e) instalace dopravního značení bude provedena v termínu do 30 dnů od doručení opatření 

obecné povahy 

 

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, jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeni. 

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Úřadu Městské části Praha 8, odbor dopravy,              

U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 – Libeň.  

 

Úřad Městské části Praha 8, odbor dopravy, ve smyslu ust. § 172 odst. 1 správního řádu 

 

vyzývá 

 

dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky a to ve lhůtě do 30 dnů ode 

dne zveřejnění tohoto návrhu. 

 

Odůvodnění: 

 

Návrh na stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, které se týká instalace SDZ IZ8a, 

IZ8b (30km/h) a zpomalovacích polštářů Z12, předkládá žadatel MČ Praha - Březiněves z důvodu 

zvýšení bezpečnosti zejména chodců a z důvodu sjednocení a ucelenosti dopravního režimu zóny 

s dopravním omezením 30 km/h v celé lokalitě. 

 

 

 

 

 

 Mgr. Ing. Jaroslav Kašpárek 
 vedoucí odboru dopravy 

 

 

 

 
Doručuje se: 

MČ Praha – Březiněves, U parku 140/3, 182 00 Praha - Březiněves 

Úřední deska 
  

 

Dotčený orgán: 

Policie ČR, KŘP hl. m. Prahy, OSDP, Kongresová 2, 140 21 Praha 4 

 

Co: spis  

 

 

 

Za správnost vyhotovení odpovídá: Marek Černý 
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