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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu
na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
Městská část Praha 6, Úřad městské části, Odbor dopravy a životního prostředí, odd. správních
činností (dále jen „správní orgán“), příslušný dle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v platném znění,
s odkazem na ustanovení § 32 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění,
ve spojení s obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města
Prahy, v platném znění, a dále ve smyslu ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění (dále jen „správní řád“), oznamuje tímto zahájení projednání návrhu opatření obecné povahy
podle ustanovení § 171 a následující části šesté správního řádu a podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c)
a odst. 5 zákona o silničním provozu, ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Správní orgán předkládá návrh opatření obecné povahy pro
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Nebušická a K vinicím
spočívající v:
- snesení sestavy svislého dopravního značení (SDZ) B20a „nejvyšší dovolená rychlost“ (30 km/h) a d.t. E13
(časové omezení), před objektem Nebušická 77
- snesení 3 sestav SDZ B2 „zákaz vjezdu všech vozidel“ + d.t. E12b „vjezd cyklistů v protisměru povolen“
na komunikaci K vinicím a 2 souvisejících sestav SDZ B24a „zákaz odbočování vpravo“ s d.t. E13 „mimo
cyklisty“ na nepojmenované účelové komunikaci č. ev. NN5169 a nepojmenované účelové komunikaci
bez č. ev. (na p.č. 1291 k.ú. Nebušice)
- umístění SDZ B28 „zákaz zastavení“ na komunikaci K vinicím (v souvislosti s jejím zobousměrněním),
umístění SDZ IP11c „parkoviště podélné stání“, cca před domem č. 859
Návrh je patrný z přiložené výkresové dokumentace, jež je nedílnou součástí tohoto oznámení.
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, odbor služby dopravní policie,
oddělení dopravního inženýrství vydal k návrhu souhlasné stanovisko č.j. KRPA-143169-1/ČJ-2019-0000DŽ
ze dne 08.04.2019.
V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy ve věci
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy
mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky.
Dále v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu mohou k návrhu opatření obecné povahy
ve věci stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti
nebo zájmy, související s výkonem vlastnického práva, mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo
dotčeny, podat proti návrhu ke správnímu orgánu písemně odůvodněné námitky.
Správní orgán tímto podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu
vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky nebo písemné
odůvodněné námitky doručením ke správnímu orgánu ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.
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Odůvodnění

Návrh na stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích na území MČ Praha – Nebušice
(správní obvod ÚMČ Praha 6) předkládá odbor dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 6 na základě
žádosti MČ Praha - Nebušice, zastoupené společností „sinpps s.r.o.“. Navrhovaná úprava v ulici Nebušická
reaguje na ust. § 78 odst. 2 zákona o silničním provozu, jenž uvádí, že dopravní značení by se mělo užívat
pouze v nezbytném rozsahu, jak to vyžaduje bezpečnost a plynulost silničního provozu. Po vyhodnocení
provozu bylo konstatováno, že omezení rychlosti na MK II. třídy (tedy se sběrnou funkcí) má svůj význam
v úseku před základní školou, avšak nikoliv v úseku předcházejícím. Při nadužívání omezujícího značení
bez podstatného důvodu naopak hrozí, že řidič nebude navazující omezení respektovat, což je právě úsek
před školou. S tímto názorem se plně ztotožnil i zástupce Policie ČR, tedy dotčený orgán příslušný v oblasti
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Co se týče navrhované úpravy dopravního režimu v ulici K vinicím
(zobousměrnění), tak zde je cílem opatření především zkrácení dojezdových vzdáleností, ale také zajištění
alternativního příjezdu z opačné strany ulice (například při havárii inženýrské sítě), což je nezbytný
předpoklad pro umístění plánovaného objektu Hasičského záchranného sboru. SDZ IP4b „jednosměrný
provoz“ je značením informativním a tedy není předmětem posouzení v rámci opatření obecné povahy.
Poučení
Podle ustanovení § 172 správního řádu mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo
zájmy, související s výkonem vlastnického práva, mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat
proti návrhu písemné odůvodněné námitky a to ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu. Opatřením
dotčené osoby pak mohou podávat připomínky k návrhu, přičemž správní řád lhůtu přímo neurčuje. Z tohoto
důvodu určil tuto lhůtu správní orgán a to v totožné délce 30 dnů ode dne zveřejnění. K později uplatněným
námitkám nebo připomínkám se nepřihlíží a zmeškání úkonu nelze prominout.
Připomínky nebo námitky je třeba uplatnit v souladu s pravidly pro podání dle § 37 správního řádu, tj.
písemně nebo ústně do protokolu, či v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.
Podání je možné podat také pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu,
telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu, v takovém případě je
ovšem nutno do 5 dnů podání potvrdit, popřípadě doplnit písemně nebo ústně do protokolu anebo
v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Musí být zřejmé, kdo podání činí,
čeho se podání týká a též čeho se jeho podatel domáhá. Podání musí obsahovat označení správního orgánu,
jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

„otisk úředního razítka“

Ing. Dana Charvátová, v.r.
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
(podepsáno elektronicky)
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů.
Příloha
situace umístění dopravního značení
Rozdělovník
Dotčené osoby (veřejnou vyhláškou):
V souladu s § 172 odst. 1 správního řádu, doručuje ODŽP toto oznámení dotčeným osobám veřejnou
vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s § 25 správního řádu tak, že se
písemnost vyvěsí na úřední desce ÚMČ Praha 6 a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Zároveň se vyvěsí na úřední desce ÚMČ Praha – Nebušice (žádáme o zaslání zprávy
s datem vyvěšení a sejmutí z úřední desky).
Dotčený orgán:
Policie ČR, KŘP hl.m. Prahy – OSDP, Kongresová 2, Praha 4
Další dotčené subjekty:
TSK hl.m. Prahy, a.s., oddělení dopravního značení, Řásnovka 8/770, 110 00 Praha 1
Vyvěšeno:
Sejmuto:
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