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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, příslušný správní orgán
podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, podle § 32 odst. 1 zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné vyhlášky
č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů,
zahájil dne 10.10.2019, na základě žádosti Městské části Praha – Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha –
Zličín, IČO: 00241881, řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 a následných zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) a v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c)
zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o silničním provozu,
předkládá návrh opatření obecné povahy pro
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Míšovická v Praze – Zličíně,
spočívající v umístění a odstranění svislého a vodorovného dopravního značení:
Nově umístěno
• IJ4a „Označník zastávky“
• V11a „Zastávka autobusu nebo trolejbusu“
• V2b „Podélná čára přerušovaná“
• V1a „Podélná čára souvislá“
• IZ8b „Zóna s dopravním omezením“
• IP19 „Řadící pruhy“
Odstraněno
• V13 „Šikmé rovnoběžné čáry“
• IZ8b „Zóna s dopravním omezením“
• IP19 „Řadící pruhy“
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vše dle přiložené situace, odsouhlasené Policií ČR, KRPA – Odborem služby dopravní policie dne
29.10.2019 pod č. j. KRPA-374111-1/ČJ-2019-0000DŽ, která tvoří nedílnou součást tohoto návrhu a je
jedním z podkladů řízení.
Úprava provozu bude provedena za následujících podmínek:
1) Dopravní značení bude umístěno v souladu s TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních
komunikacích a TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích,
v platném znění a souvisejícími předpisy.
Poučení
Podle § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož práva,
povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu
písemné připomínky. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem
vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podle § 172 odst. 5
správního řádu podat proti tomuto návrhu písemně odůvodněné námitky. Místem pro podání připomínek
a námitek je podatelna Úřadu městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy.
Správní orgán podle § 172 odst. 1 správního řádu vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné
povahy podávaly písemné připomínky nebo odůvodněné námitky v souladu s pravidly pro podání dle §
37 správního řádu, a to ve lhůtě:
do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.
Toto oznámení musí být zveřejněno po dobu 30 dnů, přičemž za den zveřejnění je považován 15-tý den
po dni vyvěšení.

Odůvodnění
Návrh na stanovení místní úpravy provozu předkládá odbor dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 17
na základě žádosti Městské části Praha – Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha – Zličín, IČO: 00241881 ze
dne 10.10.2019. Jedná se o umístění dopravního značení z důvodu zřízení nové autobusové zastávky
MHD v ulici Míšovická v Praze – Zličíně. Zastávka bude umístěna v nově vybudovaném zastávkovém
zálivu. Kladné stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství hl. m. Prahy – odbor služby dopravní policie
bylo získáno dne 29.10.2019.

Mgr. David Zlatý
vedoucí odboru ŽPD

Vyvěšeno dne …………………………
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Příloha: Situace místní úpravy provozu

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 45 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 45 dnů a zaslání dokladu o vyvěšení
a sejmutí a dále o zveřejnění umožňující dálkový přístup)
3. MČ Praha – Zličín, Tylovická 207/2, 155 21 Praha – Zličín

Dotčeným orgánům:
1. Policie ČR, KRPA – Odbor služby dopravní policie, Kongresová 2, 140 21 Praha 4
Na vědomí:
1. Městská policie hl. m. Prahy, OŘ Praha 13, Lýskova 38, 155 00 Praha 5, služebna Zličín

Sídlo: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy
Pracoviště: Bendova 1121/5, 163 00 Praha 6 – Řepy
IČO: 00231223
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 2000700399/0800

tel: +420 234 683 111
tel: +420 235 321 905
web: http://www.repy.cz

fax: +420 235 300 129
fax: +420 235 300 508
e-mail: podatelna@praha17.cz
Stránka 3/3

