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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 

Úřad městské části  
odbor dopravy 

oddělení silničního správního úřadu 

 

 
       

     Městská část Praha-Dolní Chabry 

Hrušovanské náměstí 253/5 

184 00  Praha 8 

 

IDDS: ztib27j 

 
Číslo jednací: Vaše značka: Vyřizuje / telefon: Datum: 
MCP8 173635/2022  Marek Černý / 222805709 28.04.2022 

SZ MCP8 032555/2022/5 

  
 

Opatření obecné povahy 
 

 
Úřad Městské části Praha 8, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad dle ust. § 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 (dále jen „zákon o silničním provozu“), obecně 
závažné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hlavního města Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, 
v platném znění a podle ust. § 171 a ust. § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád) na základě 
posouzení žádosti o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Kobyliská, Na pěšině, 
Pernštejnská, Prunéřovská, Křimovská, U váhy podané dne 24.1.2022 a po předložení písemného 
vyjádření příslušného orgánu Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, odboru služby 
dopravní policie 

 
vydává 

 
podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o silničním provozu  
 

opatření obecné povahy –  
 

stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Kobyliská, Na pěšině, Pernštejnská, 
Prunéřovská, Křimovská, U váhy spočívající v umístění dopravního značení na místní komunikaci 
Kobyliská, Na pěšině, Pernštejnská, Prunéřovská, Křimovská, U váhy dle přiložené dokumentace, která 
je nedílnou součástí tohoto stanovení, za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci: 
 

a) osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR, 
Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, odboru služby dopravní policie ze dne 19.1.2022 a 

25.4.2022, vydaným pod čj.: KRPA-24350-1 /Čj-2022-0000DŽ a čj.: KRPA-24350-2 /Čj-

2022-0000DŽ, platnými TP, ČSN EN 12899-1 (v platném znění) a vyhláškou č. 294/2015 Sb., 
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.  
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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. 

c) instalace a umístnění dopravního značení bude provedeno tak, aby nebránilo provádění údržby 
uvedené komunikace. 

d) Úřad Městské části Praha 8, odbor dopravy, si vyhrazuje právo toto stanovení úpravy provozu 
na pozemních komunikacích změnit, upravit, doplnit, popřípadě zrušit, bude-li si to vyžadovat 
veřejný zájem nebo v případě, že dopravní značení bude umístěno v rozporu se stanovenými 
podmínkami. 

e) instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu do 30 dnů od doručení 
opatření obecné povahy. Přenosné DZ IP22 upozorňující na změnu dopravního režimu bude 
umístěno na komunikacích po dobu max. 30 dnů. O termínu realizace je nutné informovat odbor 
dopravy. 

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

 

Odůvodnění: 
 
Dne 24.1.2022 podala MČ Praha – Dolní Chabry žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemní 
komunikaci, která se týká osazení svislého DZ, vyznačení vodorovného DZ a instalace směrových 
sloupků Z11h z důvodu změny organizace dopravy v ulici Kobyliská, Na pěšině, Pernštejnská, 
Prunéřovská, Křimovská, U váhy.  
Jako vlastník komunikací Kobyliská, Na pěšině, Pernštejnská, Prunéřovská, Křimovská, U váhy 
navrhuje MČ Praha – Dolní Chabry úpravu dopravního značení pro usměrnění dopravy, zajištění 
parkování a zlepšení podmínek pro chodce v této „uzavřené“ lokalitě Dolních Chaber.  
Důvodem jsou léta trvající a opakující stížnosti místních občanů týkající se:  
- projíždění vozidel Kobyliskou ulicí vysokou rychlostí (tato komunikace souběžná s ulicí Ústecká je 
využívána mimopražskými řidiči pro průjezd Dolních Chaber) překračující povolenou rychlost 30 
km/hod.  
- parkování vozidel na místních komunikacích, které vzhledem k obousměrnému provozu a malé šířce 
neumožňují stání vozidel u chodníku. Neustálé oznamování, následné kontroly od PČR, MP hl. m. Prahy 
a udělování pokut za parkování vozidel v ulici Kobyliská vyhrocuje vztahy mezi obyvateli  
- omezená průchodnost chodníků v Kobyliské ul. vzhledem k šířce nedosahující 1m, lokálně zúžených 
ještě sloupy VO. Komunikace Kobyliská je jediným přístupem pro pěší do centra obce (úřad, pošta 
apod.) pro obyvatele stále se rozrůstajícího komplexu bytových domů „Beranov“ s několika tisíci 
obyvatel. Zejména matky s kočárky a malými dětmi jsou nuceny chodit po vozovce.  
MČ Praha – Dolní Chabry nechala zpracovat variantní řešení změny organizace dopravy, vybraná 
varianta byla veřejně projednána dne 15.9.2021 za účasti občanů. Odkazy na informování o konání 
jednání jsou uvedeny v příloze. Z průběhu jednání je i doložena fotodokumentace. Výsledky byly 
zveřejněny i v Chaberském zpravodaji (viz. příloha).  
V průběhu několikahodinového jednání zazněla řada názorů a připomínek. Závěrem byl účastníky 
konstatován souhlas s navrženým řešením s tím, že po roce provozu bude provedeno vyhodnocení opět 
na veřejné schůzi. Navržené řešení se zapracováním požadavků občanů bylo následně projednáno s PČR 
a po určitých úpravách odsouhlaseno. Základem je zjednosměrnění některých ulic pro stižení průjezdu 
a zrušení dlouhých rovných úseků.  
V jednosměrných ulicích je tak umožněno parkování. V části s obousměrným provozem jsou  
vyznačena parkovací stání na vozovce. 
 
K žádosti byl přiložen předchozí písemný souhlas Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, 

odboru služby dopravní policie čj.: KRPA-24350-1 /Čj-2022-0000DŽ ze dne 19.1.2022 a čj.: 

KRPA-24350-2 /Čj-2022-0000DŽ ze dne 25.4.2022. Dále byla připojena situace s vyznačeným 
umístěním dopravního značení.  
 



  Stránka 3 z 6 

 

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích bylo vyvěšeno na úřední desce ÚMČ Praha 8 v termínu od 15.2.2022 do 3.3.2022. 
 
Na základě vyvěšení návrhu na opatření obecné povahy byly podány od zveřejnění následující námitky 
a připomínky:  
 

1. dne 7.3.2022 podal pan Martin Šnobr připomínku k návrhu stanovení místní úpravy provozu: 
 
Připomínka k návrhu stanovení místní úpravy provozu Praha-Dolní Chabry  

 

Tímto podávám připomínky podle ust. § 172 odst. 1 správního řádu k návrhu OOP, č. j. MCP8 
032555/2022; SZ MCP8 032555/2022/2  
 
Prostupnost pro cyklistickou dopravu. Je dobře, že návrh zachovává obousměrnou průjezdnost lidí 
na kolech v ulici Kobyliská, kudy vede plánovaná cyklotrasa A42. Vzhledem k charakteru čtvrti i 
plánovanému dopravnímu režimu požaduji bezmotorovou prostupnost ulic rozšířit. Cykloobousměrky 
by měly být i v ulicích Na Pěšině, U Váhy, Prunéřovská a Perštejnská. 
 
Rozšíření cykloobousměrek zlepší prostupnost územím na kole, podpoří rozvoj ekologické a efektivní 
dopravy. Jednosměrky se vytváří kvůli zklidňování a omezení průjezdu tranzitní automobilové dopravy. 
Tím by neměla být „postižena” doprava cyklistická, která území hlukovou, emisní ani jinou újmu 

nezpůsobuje – navíc zabírá minimum prostoru.  
 
Technické podmínky 179 (TP179) Ministerstva dopravy v případě zón 30 požadují plošné zavedení 
cykloobousměrek: „Má být zajištěna volná prostupnost území: v případě jednosměrných komunikací se 
standardně zajišťuje protisměrný provoz jízdních kol, nebrání-li tomu zvláštní okolnosti, především 
pouze pomocí svislého dopravního značení.”  
 
V tomto případě zavedení cykloobousměrek nebrání zvláštní okolnosti. V dotčených ulicích do nynějška 
platil obousměrný provoz automobilů a nebude tak problém jednosměrný provoz automobilů + lidé na 
kole v druhém směru. Šířka ulic je tedy dostatečná – např. ul. Na Pěšině: šířka vozovky 5,5 metrů. TP179 
doporučují cykloobousměrky zřizovat dokonce již od šířky 3 metrů.  
 
Nynější návrh tak nedostatečně zohledňuje Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy 

schválený RHMP usnesením 1495 ze dne 24. 6. 2014 v odstavci C.2.5 uvádí: “V klidovém území je 
zpravidla vhodné umožnit průjezd jízdních kol všemi směry, a to bez zvláštních opatření nebo doplňkově 
pomocí integračních opatření.” nebo ČSN 73 6110: „Pro cyklistickou dopravu má být v obci vytvořena 
ucelená síť, která umožní plošnou dopravní obsluhu a kvalitní spojení potenciálních zdrojů a cílů, včetně 
širších regionálních vazeb.”  
 
Ulice, v kterých navrhuji doplnění cykloobousměrek, jsou již dnes využívány pro lokální i delší trasy při 
rekreační i dopravní jízdě na kole. To dokazují mapy Do práce na kole nebo Strava heatmap (viz str. 2), 
kde je vidět obousměrná využívanost dotčených ulic. Při doplnění cykloobousměrek bude mobilita 
ekologicky přepravujících se lidí zachována.Děkuji za zakomponování mého návrhu do stanovení. Stačí 
pod navrhované značení doplnit doplňkové tabulky cykloobousměrky: E12a (k IP4b) a E12b (k B2): tak 
jako se to již stalo v ulici Kobyliská. 
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Strava heatmap – jsou zde vidět intenzity lidí 

na kole na jednotlivých komunikacích 

 
 

 

Mapa Do práce na kole – účastníci jezdící do 

školy nebo práce na kole zaznamenávají své 
trasy. 

 
 
 
 
 
2. dne 10.3.2022 podal pan Petr kasa připomínku ke stanovení místní úpravy provozu: 
 

Připomínka ke stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 

 

Rád bych tímto podal připomínky ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních 

komunikacích ze dne 26.01.2022, vydaného Městskou částí Praha 8 dne 26.01.2022 pod č.j. 

MCP8 032555/2022, SZ MCP8 032555/2022/2. 

Návrh opatření obecné povahy musí být podle ust. § 172 odst. 1 věty poslední správního řádu 

zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů, přičemž dnem zveřejnění podle ust. § 172 odst. 5 věty 

první správního řádu se rozumí patnáctý den ode dne vyvěšení návrhu opatření obecné 

povahy na příslušné úřední desce (tedy způsobem stanoveným v ust. § 25 správního řádu). 

Teprve po uplynutí 15 denní lhůty ode dne vyvěšení návrhu počíná běžet lhůta 30 dnů pro 

podání námitek a připomínek směrovaných proti návrhu opatření obecné povahy. To vyplývá 

rovněž z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. srpna 2016, č.j. 6 As 231/2015 - 44 

Připomínka je tak podána včas.   
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V ulici Na Pěšině a na kolmých ulicích Perštejnská, U Váhy, Prunéřovská návrh opatření 

stanovuje jednosměrný provoz pro auta, ale neumožňuje se obousměrný průjezd cyklistů. 

Přitom v obdobné ulici Kobyliské ulici obousměrný provoz cyklistů v jednosměrce umožněn. 

Navrhuji, aby stanovené značky IP4b (jednosměrný provoz) a B2 (zákaz vjezdu všech 

vozidel) byly rovněž v ulicích Na Pěšině a na kolmých ulicích Perštejnská, U Váhy a 

Prunéřovská doplněny o dodatkovou tabulku E12a (jízda cyklistů v protisměru), resp. E12b 

(vjezd cyklistů v protisměru povolen).  

Šířkové poměry jsou v daném případě dostatečné, provoz je v předmětných ulicích malý a 

není důvod zbytečně omezovat lidi používající k přepravě jízdní kolo. Dle TP 179 dotčené 

komunikace jednoznačně postačují k tomu, aby zde byly zřízeny cykloobousměrky, zejména s 

přihlédnutím k tomu, že intenzita dopravy zde pravděpodobně nedosahuje ani 100 vozidel za 

hodinu a ulice jsou krátké, takže nepotřebují výhybny. 

 

Předem děkuji za kladné vyřízení svých připomínek. 

 
 
Ve smyslu ust. § 172 správního řádu rozhodl správní orgán o námitkách a připomínkách následovně:  
 
Ad 1. – připomínce se částečně vyhovuje. Po opětovném projednání s dotčeným orgánem Policií ČR a 
správcem komunikace MČ – Dolní Chabry a po posouzení dalších faktorů bude obousměrný provoz pro 
cyklistickou dopravu zachován i v ulicích Na pěšině, Pernštejnská, Prunéřovská. V ulici U váhy 
cykloobosměrka zřízena nebude, a to z těchto důvodů:  
- uvedenou změnou dopravního režimu dojde v ulici U váhy ke značnému navýšení dopravního zatížení. 
V současné době tuto komunikaci používají výhradně rezidenti této ulice, případně nejnutnější dopravní 
obsluha )je zde 9 rodinných domů). Nově budou touto ulicí projíždět veškerá vozidla (a to jako jedinou 
v celé lokalitě), která v současné době projížděla ulicí Kobyliská v obou směrech (z centra i do centra). 
Jedná se o dopravu tranzitní a také o dopravu, která směřuje do sídliště Beranov (obsluha cca 500 
bytových jednotek). S přihlédnutím k tomuto faktu a při zachování bezpečnosti provozu se v ulici U 
váhy cykloobousměrka nezřizuje. Prostupnost bude zachována v dostatečné míře v rámci okolní sítě 
místních komunikací bez jakéhokoliv omezení. Je především nutné zachovat bezpečnost provozu pro 
všechny účastníky provozu, a to zejména pro ty zranitelněnjší účastníky, jako jsou cyklisté.    
 
 
Ad 2. –  připomínce se částečně vyhovuje. Po opětovném projednání s dotčeným orgánem Policií ČR a 
správcem komunikace MČ – Dolní Chabry a po posouzení dalších faktorů bude obousměrný provoz pro 
cyklistickou dopravu zachován i v ulicích Na pěšině, Pernštejnská, Prunéřovská. V ulici U váhy 
cykloobosměrka zřízena nebude, a to z těchto důvodů:  
- uvedenou změnou dopravního režimu dojde v ulici U váhy ke značnému navýšení dopravního zatížení. 
V současné době tuto komunikaci používají výhradně rezidenti této ulice, případně nejnutnější dopravní 
obsluha )je zde 9 rodinných domů). Nově budou touto ulicí projíždět veškerá vozidla (a to jako jedinou 
v celé lokalitě), která v současné době projížděla ulicí Kobyliská v obou směrech (z centra i do centra). 
Jedná se o dopravu tranzitní a také o dopravu, která směřuje do sídliště Beranov (obsluha cca 500 
bytových jednotek). S přihlédnutím k tomuto faktu a při zachování bezpečnosti provozu se v ulici U 
váhy cykloobousměrka nezřizuje. Prostupnost bude zachována v dostatečné míře v rámci okolní sítě 
místních komunikací bez jakéhokoliv omezení. Je především nutné zachovat bezpečnost provozu pro 
všechny účastníky provozu, a to zejména pro ty zranitelněnjší účastníky, jako jsou cyklisté.    
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Poučení o opravném prostředku:  

 
Ve smyslu ust. § 173 odst. 1 správního řádu, opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem 
po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Ve smyslu ust. § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné 
povahy nelze podat řádný opravný prostředek. Ve smyslu ustanovení §  101a – 101d zákona č. 150/2002 
Sb., soudní řád správní, je možný přezkum u soudu.  

 
 

 
 

                                                           „podepsáno elektronicky“ 

 
 

 Michal Komenda 
 pověřen vedením odboru dopravy 
 

 

 
 

Příloha 
situace dopravního značení  

Na vědomí  
Policie ČR, KŘP hl. m. Prahy, OSDP, Kongresová 2, 140 21 Praha 4 
TSK hl. m. Prahy, Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 
Martin Šnobr, DS 
Petr Kasa, DS 
 
 
  
Co: spis 
 
 
  
Za správnost vyhotovení odpovídá: Marek Černý 
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