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Opatření obecné povahy 
Magistrát hl. m. Prahy, odbor pozemních komunikací a drah, jako příslušný správní úřad dle 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 podle ust. § 171 a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, 
Krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy, Odboru služby dopravní policie č.j.: KRPA-145019-
1/ČJ-2021-0000DŽ ze dne 07.06.2021 a oznámení o návrhu opatření obecné povahy 
pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích č.j.: MHMP-
371062/2021/O4/Lj ze dne 22.03.2021. 

vydává 
podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) § 78 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

opatření obecné povahy - 

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikací I. třídy Ústecká (v 
oblasti před přechodem pro chodce ulic Ústecká x Protilehlá). V rozsahu vyznačení nového 
uspořádání dopravního značení a dle přiložené dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto 
opatření, v termínu po nabytí účinnosti tohoto opatření, za níže uvedených podmínek pro jejich 
realizaci: 
 
1. Dopravní značení bude umístěno odbornou firmou v souladu s přiloženou situací dopravního 

značení, prováděcí vyhláškou k zákonu o silničním provozu, příslušnými normami 
a technickými podmínkami. 

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

a podzemních inženýrských sítí. 
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3. Při realizaci místní úpravy provozu nebude znečištěna nebo poškozena dotčená pozemní 
komunikace.  

 
4. Případný budoucí požadavek na změnu nebo odstranění předmětného dopravního značení 

může být realizován pouze na základě nově vydaného stanovení místní úpravy provozu. 
 

5. Toto opatření nebude nahrazovat povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření 
dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy. 

 
Odůvodnění 

Návrh na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikace I. třídy Ústecká v oblasti 
před přechodem pro chodce ulic Ústecká x Protilehlá předložil žadatel Technická správa 
komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO: 03447286, se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1, 
z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců na výše uvedeném přechodu pro chodce. 
 
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích s výzvou k uplatnění připomínek nebo námitek č.j.: MHMP-371062/2021/O4/Lj 
ze dne 22.03.2021 bylo vyvěšeno na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy ve dnech 23.03.2021 – 
07.04.2021. 
 

K návrhu projektové dokumentace k umístění a úpravám dopravního značení se vyjádřil dotčený 
orgán Policie ČR, Krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy, Odboru služby dopravní policie, 
který vznesl požadavek na nahrazení svislého dopravního značení B28 („Zákaz zastavení“) před 
přechodem pro chodce vodorovným dopravním značením V13 a („Šikmé rovnoběžné čáry“) a 
Z11 h („Směrový sloupek“). Uvedené připomínce bylo vyhověno. 
 

 
Poučení o opravném prostředku 

Dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu toto 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 
a násl. zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, je možný přezkum 
u soudu. 
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