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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 
 
Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, jako příslušný silniční správní úřad 
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 silničním provozu“) a vyhlášky č.55/2000 Sb. hl. m. 
Prahy, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy, ve znění pozdějších předpisů zahájil dne 30.12.2014 na základě 
žádosti právnické osoby InterCora, spol. s r.o., s.r.o., Ing. Ivan Hlaváček, IČO 47714018, Lochotínská 1108/18, 
301 00  Plzeň-Severní Předměstí IČ: 47714018  řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ust. § 171 a násl. 
§ 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 77 
odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádí zákon o silničním 
provozu, předkládá návrh opatření obecné povahy pro  
 

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích,  
 
spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci   Dostihová ,Starolázeňská v  
rozsahu : ul. Dostihová    - zjednosměrnění komunikace směrem od  křižovatky  u  železničního přejezdu k  ul. 
Starolázeňská  dle přiložené dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, za níže uvedených 
podmínek pro jejích realizaci:  
 

a) K osazení dopravního značení a zařízení vydala vyjádření PČR, Krajské ředitelství policie, OSDP, odd. 
dopravního inženýrství, čj.:KRPA-433154-4/ČJ-2014-0000DŽ  ze dne 3.3.2015,  které je jedním 
z podkladů tohoto řízení 

b) Dopravní značky 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 v této lokalitě. 

c) Instalace a umístění dopravního značení bude provedeno tak, aby nebránilo provádění údržby na 
dotčených komunikacích. 

d) Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, si vyhrazuje právo toto 
stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích změnit, upravit, doplnit, popřípadě zrušit, bude-



Č.j. 004233/15/OVDŽP str. 2 
li si to vyžadovat veřejný zájem  nebo v případě ,že dopravní značení bude  umístěno v rozporu se 
stanovenými podmínkami. 

e) Instalace dopravního značení  v ul.Dostihová   bude provedena po dohodě s jejím vlastníkem 
(správcem)  tzn.TSK hl.m.Prahy.  

f) Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu od  1.5.2015  
 
V souladu s ust. § 172 odst.4  správního řádu, může kdokoli 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 Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Václava Balého 
23, Praha 5-Radotín. 
 
Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí ve smyslu ust. § 172 odst. 1 
správního řádu 
 

v y z ý v á 
dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne 
zveřejnění tohoto návrhu.  

 
Odůvodnění: 

 
Návrh na stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, který se týká  částečného zjednosměrnění  
ulice Dostihová předkládá žadatel InterCora, spol. s r.o., s.r.o., Ing. Ivan Hlaváček, IČO 47714018, Lochotínská 
1108/18, 301 00  Plzeň-Severní Předměstí z důvodu  zvýšení  bezpečnosti a plynulosti silničního provozu  
v křižovatce  ulic Radotínská –Dostihová - Mezichuchelská -Starochuchelská umístěné v blízkosti železničního 
přejezdu. Úpravou dojde  ke  zjednodušení  křižovatky zamezením  vjezdu do ní  z ulice Dostihová. 
 
 
 
 
                                                                                                      Jan Martínek  
 vedoucí oddělení  dopravy  
 
Obdrží: 
InterCora, spol. s r.o., s.r.o., IDDS: 75rcd3d 
 sídlo: Lochotínská č.p. 1108/18, Severní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
dotčené orgány : 
Policie ČR, Krajské ředitelství Police HMP, OSDP, odd. dopravního inženýrství, IDDS: rkiai5y 
sídlo: P.O. Box 51, 140 21  Praha 4 
ostatní: 
TSK hl.m.Prahy, Řásnovka 770/8,110 15,Praha 1 

Městská část  Praha  Velká Chuchle ,U Skály  262,Praha 5   

           
         podle § 25 správního řádu doručení  veřejnou vyhláškou – vyvěšením na úřední desce Úřadu 
Městské části Praha 16  Václava Balého 23, 153 00  Praha 5, Úřadu Městské části Praha Velká 
Chuchle , U Skály 262  , 159 00  Praha 5. 
 

 
 
 


