
 

 

 

                                    Městská část Praha 9 

                                      Úřad městské části 

                                         Odbor dopravy 

                           Sokolovská 324, Praha 9, 180 49 

 
Č. j.: MCP09/060444/2021/OD/Pet                                                                               V Praze dne 02. 06. 2021 

Sp. zn.: S MCP09/056360/2021 

Vyřizuje: Petrová Marcela 

Telefon: 283 091 358 

E-mail: petrovam@praha9.cz       

     
 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

 
Úřad městské části Praha 9, Odbor dopravy, příslušný podle ustanovení § 40, odst. 5, písm. b) zákona 

č. 13/1997 Sb., o  pozemních komunikacích v platném znění (dále jen „Zákon“), a dle § 124, odst. 6. 

zákona č. 361/2000 Sb., a dle ustanovení § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „Správní řád“) po předchozím souhlasném vyjádření Policie ČR, 

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy – Odboru služby dopravní policie č. j.  KRPA-125200-1/ČJ-

2021-0000DŽ ze dne 18. 05. 2021 

 

v y d á v á 

 

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

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

komunikacích  

 

opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

 

na místní komunikaci:  

- Poděbradská mezi č. p. 173/5 a 195/7 – objekt BARVY TEBAS v termínu:  

  od 10. 07. 2021 do 11. 07. 2021, spočívající v umístění PDZ: B1 + E13 + Z2  

dle přiložené dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, za níže uvedených podmínek 

pro jeho realizaci: 

 

- Úřad městské části Praha 9, Odbor 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. 

- Dopravní značení musí být v reflexním provedení v základní velikosti a musí být osazeno 

na odpovídajících nosičích. Jeho umístěním nesmí být narušeno vnímání dopravní situace. 

 

Odůvodnění 

 

Návrh na stanovení přechodné úpravy provozu na výše uvedené komunikaci předložil Odbor dopravy 

ÚMČ Praha 9 na základě žádosti:  

Martin Kroupa – autodoprava spol. s r. o., Podskalská 370/31, 128 00 Praha 2. 

Cílem opatření je zřízení obchozí trasy pro chodce na komunikaci Poděbradská z důvodu demoličních 

prací. 

 



Opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle 

zákona o silničním provozu se vydává bez předchozího vyvěšení návrhu. 

 

Instalaci dopravního značení si zajistí žadatel na své náklady a bude provedeno odbornou firmou. 

 

Upozornění: přenosné dopravní značení je nutno odstranit ihned po ukončení záboru 
 

 

Poučení o opravném prostředku 

 

Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5. zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, opatření obecné 

povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.  

Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 2. „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.  

 

 

Příloha: situace dopravního značení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Mgr. Bc. Tomáš Svoboda, v. r. 

                                               vedoucí Odboru dopravy 

 

Za správnost vyhotovení: Marcela Petrová 

 

Opatření obecné povahy se doručí účastníkům řízení: 

žadatel:  Martin Kroupa – autodoprava spol. s r. o., Podskalská 370/31, 128 00 Praha 2  

na vědomí:    TSK hl. m. Prahy a.s., Řásnovka 770 / 8, 110 00 Praha 1    

Odbor občansko správní  - k vyvěšení na úřední desku po dobu 15 dní 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 

 

 

Sejmuto dne:         

 

 

Převzal dne: 


