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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
Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor životního prostředí a dopravy, jako příslušný
správní orgán podle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), s odkazem na ust. § 32 odst. 1
zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, obecně závazné vyhlášky č. 55/2000
Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů,
dále ve smyslu ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále
jen „správní řád“) tímto oznamuje zahájení projednání návrhu opatření obecné povahy podle
ustanovení
ust.
§
171
a následující části šesté správního řádu a podle ust. § 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 parkoviště NN182 při ulici Drahoňovského
návrh je patrný z přiložené situace, jež je nedílnou součástí tohoto oznámení.
Správní orgán předmětný návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
projednal s příslušným orgánem Policie české republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města
Prahy, odbor služby dopravní policie, oddělení dopravního inženýrství, který vydal k návrhu souhlasné
stanovisko dne 10.05.2019 pod Č.j.:KRPA-183759-1/ČJ-2019-0000DŽ.
V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu, může k návrhu opatření obecné povahy ve věci
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích kdokoli uplatnit písemné připomínky,
jestliže se domnívá, že jeho práva a povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy
přímo dotčeny. V souladu s ust. § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu opatření obecné
povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích podat písemné
odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související
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s výkonem vlastnického práva mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny. Připomínky
a námitky proti návrhu opatření obecné povahy lze podat ke správnímu orgánu.
Správní orgán ve smyslu 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 a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění
tohoto návrhu.
Odůvodnění
Návrh na stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci předkládá odbor životního prostředí
a dopravy ÚMČ Praha 17 na základě žádosti společnosti STAND BY, s.r.o., se sídlem Užocká 962/6,
100 00 Praha 10, IČO:26510766. Návrh je zobrazen v přiložené situaci umístění dopravního značení,
která je nedílnou součástí tohoto oznámení. Místní úprava provozu na pozemních komunikacích je
provedená dopravními značkami z jejichž osazení plynou pro účastníky provozu odlišné povinnosti,
než jaké by tito účastníci měli podle obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Z tohoto
důvodu je třeba definovat toto opatření obecné povahy podle§ 171 a násl. správního řádu a z tohoto
důvodu správní orgán vydává toto oznámení formou veřejné vyhlášky. Doručení veřejnou vyhláškou
bude provedeno v souladu s § 25 správního řádu.
Poučení
Podle ust. § 172 správního řádu mohou opatřením dotčené osoby a dotčení vlastníci nemovitostí
podávat připomínky nebo námitky k jeho návrhu, resp. v případě vlastníků nemovitostí písemné
odůvodněné námitky. Vlastníkům k tomu správní řád určuje lhůtu 30 dnů. Vzhledem k tomu,
že dotčeným osobám na rozdíl od dotčených vlastníků nemovitostí nestanoví lhůtu k podání
připomínek nebo námitek, určil tuto lhůtu správní orgán, a to v totožné délce 30 dnů ode dne
zveřejnění. Dnem zveřejnění je podle ust. § 172 odst. 1 správního řádu poslední den lhůty určené pro
vyvěšení na úřední desce. K později uplatněným námitkám nebo připomínkám se nepřihlíží
a zmeškání úkonu nelze prominout.
„otisk úředního razítka“
Eva Šupolíková
referent odboru ŽPD
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů.
Vyvěšeno dne……………………………

Sejmuto dne…………………………

Příloha: situace umístění dopravního značení
Doručuje se:
1. Úřední deska MČ Praha 17 – doručení veřejnou vyhláškou (spolu s žádostí o vyvěšení formou
veřejné vyhlášky na úřední desce Odboru životního prostředí a dopravy po dobu 30 dnů a zaslání
dokladu o vyvěšení a sejmutí a dále o zveřejnění umožňující dálkový přístup)
2. Úřední deska MČ Praha-Zličín – doručení veřejnou vyhláškou (spolu s žádostí o vyvěšení formou
veřejné vyhlášky na úřední desce MČ Praha-Zličín po dobu 30 dnů a zaslání dokladu o vyvěšení
a sejmutí a dále o zveřejnění umožňující dálkový přístup)
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1. Policie ČR – KRPA – Odbor služby dopravní policie, Kongresová 1666/2, 140 21 Praha 4
Dotčený subjekt:
1. STAND BY, s.r.o., Užocká 962/6, 100 00 Praha 10
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