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OPAT ENÍ OBECNÉ POVAHY 
 
Ú ad m stské ásti Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prost edí, jako p íslušný správní ú ad podle 
ust. § 124 odst. 6 zákona . 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zm n  n kterých zákon , 
ve zn ní pozd jších p edpis , (dále jen „zákon o silni ním provozu“) a vyhlášky .55/2000 Sb. hl. m. Prahy, 
kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve zn ní pozd jších p edpis  a podle ust. § 171 a ust. § 173 odst. 1 zákona 
. 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „správní ád“) na základ  posouzení žádosti 

o stanovení p echodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  Elišky P emyslovny, U V ely, Matjuchinova, 
Zvona ská podané dne 26.09.2018, a po p edložení písemného vyjád ení p íslušného orgánu Policie R, 
Krajského editelství Policie hl. m. Prahy – odboru služby dopravní policie, odd lení dopravního inženýrství 
 

v y d á v á 
podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) a § 78 zákona . 361/2000 Sb. (zákon o silni ním provozu) a vyhlášky . 
294/2015 Sb., kterou se provád jí pravidla provozu na pozemních komunikacích 
 

opat ení obecné povahy - 

stanovení p echodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  Elišky P emyslovny  ,U V ely, 
Matjuchinova, Zvona ská  

 
spo ívající v umíst ní dopravního zna ení a za ízení  E 13 text „Chodník uzav en,  obchozí trasa po protilehlém 
chodníku “, C 2b (P ikázaný sm r jízdy vpravo), C 2c  (p ikázaný sm r jízdy vlevo), Z 4a, b (Sm rovací deska 
pravá, levá),  A 15 (Práce), A6b (Zúžená vozovka), E 7b (Sm rová šipka) na místní komunikaci  Elišky 
P emyslovny, Zvona ská, U V ely  ,Matjuchinova v rozsahu, dle p iložené situace dopravního zna ení, která je 
nedílnou sou ástí tohoto stanovení, za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:  
 

a) Osazení dopravního zna ení a za ízení bude provedeno v souladu s vyjád ením Policie R, Krajského 
editelství Policie hl. m. Prahy – odboru služby dopravní policie, odd lení dopravního inženýrství, 

vydaným pod j. : KRPA-373088-1/ J-2018-0000DŽ dne 3.10.2018, TP 66, SN a vyhláškou . 
294/2015 Sb., kterou se provád jí pravidla provozu na pozemních komunikacích.  

b) Dopravní zna ky musí být v reflexním provedení v základní velikosti. Veškeré dopravní zna ení bude 
osazeno na odpovídajících nosi ích. Umíst ním dopravního zna ení nesmí být narušeno vnímání 
dopravní situace v dané lokalit . 

c) Instalace a umíst ní dopravního zna ení bude provedeno tak, aby nebránilo provád ní údržby 
komunikace. 
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d) Ú ad m stské ásti Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prost edí, si vyhrazuje právo toto 

stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích zm nit, upravit, doplnit, pop ípad  zrušit, bude-
li si to vyžadovat ve ejný zájem nebo v p ípad , že dopravní zna ení bude umíst no v rozporu se 
stanovenými podmínkami.  

e) Instalace dopravního zna ení a za ízení bude provedena v termínu od 18.10.2018 do 31.10.2018, dle 
rozhodnutí j. 018696/18/OD . 

 
Stanovení dopravního zna ení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, p ípadn  jiné opat ení dot eného 
správního ú adu vyžadované zvláštními p edpisy.  

Od vodn ní:  
Dne 26.09.2018 podala spole nost SUPTel a.s., I O 25229397, H bitovní 1322/15, 312 00  Plze -Doubravka 
žádost o stanovení p echodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, která se týká osazení p enosného 
dopravního zna ení v rámci pokládky optického kabelu v ul. Elišky P emyslovny a okolí v Praze 16.  
Žadatel k žádosti p edložil smlouvu se správcem pozemní komunikace, tj. Technickou správou komunikací 
hl.m. Prahy, a.s. a doklad o projednání s M stskou ástí Praha – Zbraslav, dále žadatel p ipojil situaci 
s vyzna ením umíst ní dopravního zna ení, ke které vydal následn  souhlas p íslušný orgán P R.  
 

Pou ení o opravném prost edku: 
Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silni ním provozu opat ení obecné povahy nabývá ú innosti pátým 
dnem po vyv šení. Ve smyslu ust. § 173 odst. 2 správního ádu, proti opat ení obecné povahy nelze podat ádný 
opravný prost edek. Ve smyslu ustanovení §101 a násl.soudního ádu správního je možný p ezkum u soudu. 
 
 

Jan Martínek 
vedoucí odd lení dopravy 

 
 
 
 
P íloha: Situace dopravního zna ení 
 
Obdrží: 
ú astníci (dodejky) : 
SUPTel a.s., IDDS: spcghu6 
 sídlo: H bitovní .p. 1322/15, Plze  4-Doubravka, 312 00  Plze  12 
M stská ást Praha-Zbraslav, IDDS: zcmap6w 
 sídlo: Zbraslavské nám stí .p. 464, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, IDDS: z84ufbg 
 sídlo: ásnovka .p. 770/8, 110 00  Praha 1-Staré M sto 
  
dot ené orgány : 
Policie R, Krajské editelství Police HMP, OSDP, odd. dopravního inženýrství, IDDS: rkiai5y 
 sídlo: P.O. Box 51, 140 21  Praha 4 
 


