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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na 

pozemních komunikacích a výzvy k uplatnění připomínek nebo námitek 

 

Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství Úřadu městské části Praha 19, 

(OŽPD ÚMČ Praha 19), jako příslušný silniční správní úřad podle § 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“), podle ust. § 171, § 172 a § 11 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a 

podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou 

se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů na 

základě žádosti MČ Praha Vinoř, Bohdanečská 97, 190 17 Praha - Vinoř, IČ: 00240982 a po 

projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy, odboru 

služby dopravní policie č.j. KRPA-4343-84/ČJ-2021-0000DŽ ze dne 20. 10. 2021 předkládá 

 

návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních 

komunikacích 

 

 

jedná se o osazení svislého i vodorovného DZ včetně dopravního zařízení na komunikaci 

Živanická. V liniové části bude komunikace zúžená betonovými svodidly s cílem zklidnit 

dopravu na vjezdu do intravilánu obce MČ Praha 9 – Vinoř. Dojde ke zúžení na jeden jízdní 

pruh a vyznačení přednosti jízdy při průjezdu zmíněným místem. Dále dojde ke sjednocení 

DZ na dotčeném úseku komunikace Živanická. Svislé dopravní značky budou obnoveny ve 

většině případů na stávající sloupky. V případě poškození či vyvrácení bude dopravní značka 

obnovena i včetně ocelového sloupku. Dopravní značky navržené k odstranění budou 

odstraněny včetně sloupků a případně betonových patek.  

Vodorovné dopravní značení bude odpovídat návrhu již vypracované projektové dokumentace 

pro provádění stavby, která byla doložena jako podklad pro stanovení dopravního značení.  

 

 

 

Další podmínky: 

 

1. Dopravní značení bude osazeno odbornou firmou v souladu s přiloženou situací 

dopravního značení, výše uvedenou vyhláškou č. 294/2015 Sb., příslušnými normami 

a technickými podmínkami. 

 



2. Instalací svislého dopravního značení nesmí dojít k narušení vedení nadzemních a 

podzemních inženýrských sítí. 

3. Při realizaci místní úpravy provozu nebude znečištěna nebo poškozena dotčená 

pozemní komunikace. 

4. Instalace dopravního značení bude provedena tak, aby nebránila provádění údržby 

vozovky a chodníku. 

5. V případě budoucího požadavku na změnu nebo odstranění předmětného dopravního 

značení podá žadatel k příslušnému správnímu úřadu žádost o vydání nového 

stanovení místní úpravy provozu. 

6. Opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu, na jehož základě bude 

navržena místní úprava provozu na pozemních komunikacích realizována, nebude 

nahrazovat povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného 

správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy. 

 

V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu, může kdokoliv k návrhu uplatnit písemné 

připomínky, jestliže se domnívá, že jeho práva a povinnosti mohou být tímto opatřením přímo 

dotčeny. V souladu s dikcí ust. § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat 

písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy 

mohou být tímto návrhem přímo dotčeni. Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u 

Odboru životního prostředí, dopravy a místního hospodářství ÚMČ Praha 19, Semilská 

43, 197 00 Praha-Kbely. 

 

OŽPD ÚMČ Praha 19, ve smyslu ust. § 172 odst. 1 správního řádu 

 

vyzývá 

 

dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky, a to ve lhůtě do 30 

dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu. 

Do projektové dokumentace je možné nahlédnout na MČ Praha19, odd. dopravy, 

Semilská 43, 197 00 Praha 19-Kbely. 

 

 

Odůvodnění 

 

Dnešním dnem zahájil OŽPD ÚMČ Praha 19 na základě žádosti MČ Praha – Vinoř, 

Bohdanečská 97, 190 17 Praha 9 - Vinoř, IČ: 00240982 a dle projektové dokumentace 

zpracované Ing. Danielem Poličem, Ph.D., Chvojenecká 523, 190 17 Praha 9, IČ: 02199823 

řízení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních 

komunikacích spočívající v umístění svislého i vodorovného dopravního značení a 

dopravního zařízení na komunikaci Živanická, v rozsahu dle přiložené situace dopravního 

značení. 

 

K předložené situaci dopravního značení se souhlasně vyjádřila Policie ČR, Krajské 

ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby dopravní policie dne 20. 10. 2021. 

 

 

 

 

                                                                                                 Bc. Blanka Pokorná, DiS. 

                                                                                      vedoucí odboru životního prostředí, 

                                                                                     dopravy a místního hospodářství 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

Vyvěšeno dne :………………………               Sejmuto dne :…………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: situace doprav. značení  

potvrzená Policií ČR KRPA 

 

 

Rozdělovník 

 

Obdrží: ÚMČ Praha - Vinoř (vyvěsit na úřední desku) 

   

Na vědomí: Policie ČR, KRPA hl. m. Prahy, OSDP 

spis 
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