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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 
opatření obecné povahy  

stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 

 

Úřad městské části Praha 9, Odbor dopravy, příslušný 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“) na základě návrhu opatření obecné povahy ze dne 

18.5.2020 a po předchozím projednání s dotčeným orgánem Policií ČR, KŘP hl. m. Prahy – odbor 

služby dopravní policie, č.j. KRPA-262801-1/ČJ-2020-0000DŽ ze dne 8.10.2020, podle § 77 odst. 1 

písm. c) zákona o silničním provozu 

 

s t a n o v í 
 

- místní úpravu provozu na pozemní komunikaci Kytlická, v úseku mezi NN3259 a NN5439 (před 

objektem č.p. 779/19), spočívající v umístění svislého dopravního značení svislého dopravního 

značení B20a, C2c, B2, z důvodu zabezpečení pěších vazeb mezi obytnou zástavbou a školskými 

objekty. 

 

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu: 

1. Umístění dopravních značek bude provedeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o 

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

pozemních komunikacích. 

 

2. Svislé stálé dopravní značky budou základního rozměru v retroreflexním provedení a při jejich 

umístění budou splněny požadavky ČSN EN 12899-1 ,,Stálé svislé dopravní značení‟ a 

požadavky technických podmínek TP 65 ,,Zásady pro dopravní značení na pozemních 

komunikacích‟. 

 

O d ů v o d n ě n í 
 

 

Dne 13.10.2020 bylo zahájeno řízení o návrhu opatření obecné povahy dle ust. § 171 a 

následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 77 odst. 1 

písm. c) ,,zákona o silničním provozu‟ a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o silničním 

provozu. 

 

Zdejší SSÚ návrh v souladu s ust. § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu projednal s dotčeným 

orgánem - Policií ČR, KŘP hl. m. Prahy – odbor služby dopravní policie. Vyjádřením ze dne 8.10.2020, 

č.j. KRPA-262801-1/ČJ-2020-0000DŽ  vyslovilo s návrhem souhlas. 



 

Dne 14.10.2020 byl v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu, návrh opatření obecné povahy 

Městskou částí Praha 9, Úřadem městské části, vyvěšen na úřední desce městského úřadu s tím, že 

dotčené osoby byly v návrhu vyzvány, že k němu mohou podávat připomínky nebo námitky ve lhůtě  

30 dnů ode dne zveřejnění návrhu. V návrhu opatření obecné povahy bylo dále uvedeno, že písemné 

připomínky k návrhu může v uvedené lhůtě podat kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou 

být opatřením obecné povahy přímo dotčeny. Návrh opatření obecné povahy byl z úřední desky sejmut 

dne 2.11.2020, tedy po uplynutí zákonné patnáctidenní lhůty.  

 

Ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy k němu nebyly podány žádné 

písemné připomínky nebo námitky. Proto mohl zdejší SSÚ přistoupit k vydání tohoto opatření obecné 

povahy, jímž bylo návrhu na stanovení místní úpravu provozu vyhověno.  

 

 

P o u č e n í 

 

 Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný 

prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit 

v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření 

obecné povahy. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné 

vyhlášky.  

 

 

 

 

 

 

 

     Mgr. Bc. Tomáš Svoboda 

                                                                                                             vedoucí odboru dopravy  

 

 

 

 

 
Opatření obecné povahy se doručí:  

 

Žadatel: 

- TSK hl. m. Prahy a.s., Řásnovka 770 / 8, Praha 1 – odd. dopravního značení – k zanesení do 

pasportu a realizaci 

 
Na vědomí: 

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


