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Dle rozd lovníku

VE EJNÁ VYHLÁŠKA
Opat ení obecné povahy
stanovení p echodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
M stská část Praha 6, Ú ad m stské části, Odbor dopravy a životního prost edí, odd. správních
činností Ědále též „správní orgán“ě, jako p íslušný orgán státní správy ve v cech stanovení p echodné
úpravy provozu na místních komunikacích podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o zm nách n kterých zákonů Ězákon o silničním provozuě, v platném
zn ní Ědále jen „zákon o silničním provozu“ě, ve spojení s ustanovením § 32 odst. 1 zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním m st Praze, v platném zn ní, a v rozsahu podle obecn závazné
vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního m sta Prahy, ve zn ní
pozd jších p edpisů, a dále ve smyslu ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní ád,
v platném zn ní Ědále jen „správní ád“ě, po p edchozím projednání v ci s dotčeným orgánem Policie
České republiky, Krajské editelství policie hlavního m sta Prahy, odbor služby dopravní policie,
odd lení dopravního inženýrství č.j. KRPA-259046-1/ČJ-2018-0000DŽ ze dne 11.07.2018 a dále se
souhlasem Magistrátu hlavního m sta Prahy, Odboru dopravních agend, odd lení silničního
správního ú adu ze dne 11.07.2018 tímto vydává opat ení obecné povahy:
podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. cě a odst. 5, v ta poslední, zákona o silničním provozu
v návaznosti na ustanovení § 171 a následující části šesté správního ádu

stanovení p echodné úpravy provozu na místních komunikacích
NA KRUTCI a HOROM ICKÁ
Jedná se o instalaci svislého dopravního značení B 2 „zákaz vjezdu všech vozidel“ a E 13 „text“
s časovým rozsahem „10:00 – 7:00“ a nápisem „MIMO + symbol č. 217“ a IP 4b „jednosm rný provoz“
a E 13 „text“ s časovým rozsahem „10:00 – 7:00“ a nápisem „PROVOZ Ě+ symbol č. 217ě V OBOU
SM RECH“ na místní komunikaci Na Krutci a dále o související instalaci svislého dopravního značení
B 24a „zákaz odbočování vpravo“ a E 13 „text“ s časovým rozsahem „10:00 – 7:00“ a nápisem „MIMO
+ symbol č. 217“, B 24b „zákaz odbočování vlevo“ a E 13 „text“ s časovým rozsahem „10:00 – 7:00“
a nápisem „MIMO + symbol č. 217“ a IP 22 „Zm na místní úpravy“ na místní komunikaci Horom ická.
Platnost vlastní p echodné úpravy: od 01.08.2018 do 31.12.2018
Navrhované umíst ní je patrné z p iložených situací dopravního značení, které jsou p ílohou
a nedílnou součástí tohoto opat ení.
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Odůvodn ní:
Správní orgán se v období posledních n kolika let zabýval adou podn tů místních rezidentů z oblasti
Starých Vokovic, jejichž společným jmenovatelem byla snaha o efektivní zamezení průjezdné
dopravy, která je realizována prost ednictvím ulice Na Krutci. Zbytná doprava je danou oblastí
realizována zejména v důsledku kongescí na Horom ické ulici ve sm ru do centra a návazné
nad azené komunikační síti. Na základ aktivit rezidentů byla provedena podrobná analýza skutečné
dopravní situace, jejímž záv rem je, že pokud by byla veškerá dopravní zát ž bezezbytku p enesena
na páte ní komunikace, lze důvodn p edpokládat další zvýšení kapacitních problémů na Horom ické
spojené s prodloužením doby jízdy nejen individuální automobilové dopravy, ale i m stské hromadné
dopravy projížd jící v této trase.
Celou problematikou se v pot ebném kontextu opakovan zabývala Komise dopravní p i Rad
m stské části Praha 6, p ičemž na zasedání dne 15.05.201Ř p ijala v této v ci dv zásadní usnesení,
kterými doporučila ve zkušebním provozu provést v ulici Na Krutci omezení jízdy ve sm ru do centra
v čase mimo ranní dopravní špičku a dále doporučila iniciovat vypracování studie na vytvo ení
samostatného vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy na komunikaci Horom ická ve sm ru
k Evropské. Toto opat ení obecné povahy reflektuje záv ry odborné komise a stanovuje p íslušné
dopravní značení ve zkušebním provozu od 01.08.2018 do 31.12.2018, v rámci které bude provedeno
vyhodnocení skutečného provozu a dopady opat ení z hlediska širších dopravních vztahů.
Správní orgán si k p edm tné úprav vyžádal stanovisko Policie České republiky, Krajské editelství
policie hlavního m sta Prahy, odbor služby dopravní policie, odd lení dopravního inženýrství Ěorgán
státní správy ve v cech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu p íslušný podle § 1 zákona
č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, v platném zn níě,
která vyslovila s umíst ním p edm tného dopravního značení souhlas, a to za podmínky dočasnosti
opat ení v termínu do 31.12.2018 s pat ičným odborným vyhodnocením. S umíst ním dopravního
značení vyslovil dne 11.07.2018 souhlas Magistrát hlavního m sta Prahy, Odbor dopravních agend,
odd lení silničního správního ú adu, neboť p edm tné značení bude částečn realizováno na místní
komunikaci I. t ídy Horom ická.
Správní orgán stanovil p edm tnou p echodnou úpravu z moci ú ední po projednání s dotčeným
orgánem Policie České republiky a po zjišt ní, že důvody pro zavedení zkušebního opat ení jsou ve
vztahu k oprávn ným zájmům rezidentů z oblasti Vokovic relevantní.
V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu správní orgán nedoručuje návrh
opat ení obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání p ipomínek nebo námitek, neboť se
jedná o stanovení p echodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Poučení:
Podle § 173 odst. 2 správního ádu proti opat ení obecné povahy nelze podat opravný prost edek.
Ve smyslu § 101a - 101d zákona č. 150/2002 Sb., soudní ád správní, v platném zn ní, je možný
p ezkum u soudu.
Správní orgán si vyhrazuje právo toto stanovení p echodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
zm nit, upravit, doplnit, pop ípad zrušit, bude-li si to vyžadovat ve ejný zájem nebo v p ípad , že
dopravní značení bude umíst no v rozporu se stanovenými podmínkami. Stanovení p echodné úpravy
provozu nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, p ípadn jiné opat ení správního orgánu
vyžadované zvláštními p edpisy.
V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá opat ení obecné povahy
pro stanovení p echodné úpravy provozu na pozemních komunikacích účinnosti pátým dnem
po vyv šení.
Do opat ení obecné povahy a jeho odůvodn ní může každý nahlédnout u správního orgánu, který
opat ení obecné povahy vydal. Toto opat ení obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem
po vyv šení.

„otisk úředního razítka“
Ing. Dana Charvátová, v. r.
vedoucí odboru
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Tato ve ejná vyhláška musí být vyv šena po dobu 15 dnů.
Vyv šeno:

Sejmuto:

P ílohy a nedílné součásti stanovení p echodné úpravy provozu:
2 x odsouhlasená situace umíst ní dopravního značení a za ízení (07/2018; DD)
Rozd lovník
Dotčené osoby:
1. V souladu s § 173 odst. 1 správního ádu se ve ejná vyhláška vyv sí na ú ední desce ÚMČ
Praha 6 a současn bude zve ejn na způsobem umožňujícím dálkový p ístup. Patnáctým
dnem po vyv šení bude písemnost považována za doručenou.
Dotčený subjekt:
2. Technická správa komunikací hlavního m sta Prahy, a.s., odd lení dopravního značení,
ásnovka Ř/770, 110 15 PRAHA 1 (k realizaci)
Dotčený orgán:
3. Policie České republiky, Krajské editelství policie hlavního m sta Prahy, odbor služby
dopravní policie, odd lení dopravního inženýrství
Na v domí:
4. Magistrát hlavního m sta Prahy, Odbor dopravních agend, odd lení silničního správního
ú adu
5. MČ Praha – Nebušice, Nebušická 12Ř, 164 00 PRAHA 6, IDDS: 27qb3d8
6. Obec Horom ice, Velvarská 100, 252 62 Horom ice, IDDS: m93bd5b
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