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Opatření obecné povahy
Městská část Praha 5, Úřad městské části Praha 5, odbor dopravy, jako orgán obce s rozšířenou
působností příslušný podle 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 provozu
na pozemních komunikacích) a jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a Statutu hl. m. Prahy
vydává
podle ust. §171 a §173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na základě posouzení žádosti o
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podané dne 5. 4. 2019 a po projednání
s příslušným orgánem Policie ČR, Krajským ředitelstvím Policie hl. m. Prahy – odborem služby
dopravní policie a ve smyslu ust. § 19a odst. 1 a odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) a § 78 zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí
pravidla provozu na pozemních komunikacích

opatření obecné povahy – dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na pozemních
komunikacích
spočívající v instalaci svislých dopravních značek B28 „zákaz zastavení,“ dodatkových tabulek E13
(dle dokumentace) s vyznačeným datem a dobou platnosti, k zajištění akce „Cvičení Anděl 2019“ na
komunikaci Stroupežnického (v úseku Bozděchova – Plzeňská a Plzeňská – Karla Engliše), na
které je dočasně zakázáno zastavení silničních vozidel, a to v termínu od 17. 6. 2019, 20:00 hod. do
18. 6. 2019, 4:00 hod., za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
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a) Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR, Krajského
ředitelství Policie hl. m. Prahy – odboru služby dopravní policie ze dne 8. 4. 2019, č.j. KRPA142502-1/ČJ-2019-0000DŽ, TP 66 a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla provozu
na pozemních komunikacích.
b) Dopravní značení musí být v reflexním provedení v základní velikosti. Veškeré dopravní značení
bude osazeno na odpovídajících nosičích. Umístěním dopravního značení nesmí být narušeno vnímání
dopravní situace.
c) Instalace a umístění dopravního značení bude provedeno tak, aby nebránilo provádění údržby
komunikace.
d) Ve smyslu ust. § 19a odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, musí být dopravní značení B28 na pozemní komunikaci umístěno nejméně 7 dní
před prvním dnem dočasného zákazu.

Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření
dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.

Odůvodnění
Dne 5. 4. 2019 podal Magistrát hlavního města Prahy, odbor bezpečnosti, sídlem Mariánské nám. 2/2,
Praha 1, IČO: 00064581, správnímu orgánu žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní
komunikaci Stroupežnického, která se týká osazení dopravního značení dočasně zakazujícího
zastavení silničních vozidel v termínu od 17. 6. 2019, 20:00 hod. do 18. 6. 2019, 4:00 hod. Důvodem
pro vydání tohoto opatření obecné povahy je konání akce „Cvičení ANDĚL 2019“ v oblasti ul.
Plzeňská, Stroupežnického. Pro zajištění bezpečnosti a plynulosti akce je třeba omezit parkování
silničních vozidel na komunikaci Stroupežnického na výše uvedených úsecích.
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích bylo vyvěšeno na úřední desce Městské části Praha 5 ve dnech od 12. 4. 2019 do
12. 5. 2019.
K oznámení o návrhu opatření obecné povahy nebyly podány od zveřejnění žádné námitky ani
připomínky.
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Poučení o opravném prostředku
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení podle ust. § 19a odst. 3 zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu ust. § 173 odst.
2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, proti opatření obecné povahy nelze podat řádný opravný
prostředek. Ve smyslu ust. § 101a zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších
předpisů, je možný soudní přezkum.

Ivan Růžička
vedoucí odboru
STEJNOPIS, za správnost vyhotovení: Eva Frýderová
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