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Opatření obecné povahy 
 

Magistrát hl. m. Prahy, odbor pozemních komunikací a drah, jako p íslušný správní ú ad dle ust. 
§ 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zm n  
n kterých zákonů, ve zn ní pozd jších p edpisů, (dále jen „zákon o provozu na pozemních 
komunikacích“) a podle ust. § 171 a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní 
pozd jších p edpisů, na základ  posouzení žádosti adresáta ze dne 28.04.2022 (dopln nou dne 
16.05.2022 a 31.05.2022) a projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Krajského editelství 
Policie hl. m. Prahy, Odboru služby dopravní policie č.j.: KRPA-120370-4/ČJ-2022-0000DŽ 
ze dne 01.06.2022 

vydává 

podle ust. § 77 odst. 1 písm. c), odst. 5 a § 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích 
a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provád jí pravidla provozu na pozemních komunikacích, 
ve zn ní pozd jších p edpisů 

opatření obecné povahy -  
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Ústecká 

spočívající v umíst ní p enosného dopravního značení na komunikaci Ústecká, v oblasti 
k ižovatky s ul. Obslužná v termínu: 2. etapa: od 15.06. do 30.06.2022 (zábor části průb žného 
jízdního pruhu ve sm ru z centra), 3. etapa: od 07.07. do 12.07.2022 (uzavírka levého 
odbočovacího pruhu z ul. Ústecká do ul. Obslužná), ve správním obvodu MČ Praha 8, k.ú. Dolní 
Chabry, z důvodu provedení stavebních úprav k ižovatky Ústecká x Obslužná a realizace vjezdu 
do sportovního areálu, dle situace dopravního značení, která je nedílnou součástí tohoto 
stanovení, za níže uvedených podmínek pro jeho realizaci: 
1. Osazení p enosného dopravního značení bude provedeno v souladu se situací dopravního 

značení p ipojenou v p íloze, TP 66 a výše uvedenou vyhláškou č. 294/2015 Sb. 
2. Dopravní značení bude umíst no a udržováno tak, aby byl umožn n bezpečný průjezd 

vozidel a pohyb p ších a byla tak zajišt na bezpečnost všech účastníků silničního provozu 
po celou dobu trvání dopravního opat ení. 

3. P i realizaci p echodné úpravy provozu nesmí dojít k poškození dotčené pozemní 
komunikace, jakož i jejích součástí a p íslušenství. 
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4. Magistrát hl. m. Prahy, odbor pozemních komunikací a drah může toto stanovení p echodné 
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 značení bude umíst no 
v rozporu se stanovenými podmínkami. 

5. Instalace dopravního značení a za ízení bude provedena v návaznosti na účinnost 
p íslušného rozhodnutí. 

 

Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, p ípadn  jiné 
opat ení dotčeného správního ú adu vyžadované zvláštními p edpisy. 
 

Odůvodnění 
Dne 28.04.2022 (dopln ní žádosti dne 16.05.2022 a 31.05.2022) podala společnost Ji í Toman, 
IČ: 12540731, se sídlem Kbel 161, 294 71 Benátky nad Jizerou, zastupujícího investora – 
společnost Golf Chabry s.r.o., IČ: 02731304, se sídlem Na Dolíku 14/2a, 184 00 Praha 8 – Dolní 
Chabry (na základ  plné moci ze dne 04.05.2022), žádost o stanovení p echodné úpravy provozu 
na místní komunikaci Ústecká, z důvodu provedení stavebních úprav k ižovatky Ústecká 
x Obslužná a vjezdu do sportovního areálu, která si vyžádá zábory a částečné uzavírky ve 
vozovce v úsecích dotčených stavbou, vyznačené v souladu s dopravn  inženýrským opat ením 
tvo ícím p ílohu tohoto stanovení p echodné úpravy provozu.  
 
K umíst ní dopravního značení se souhlasn  vyjád il dotčený orgán Policie ČR, Krajského 
editelství Policie hl. m. Prahy, Odboru služby dopravní policie č.j.: KRPA-120370-4/ČJ-2022-

0000DŽ ze dne 01.06.2022. Protože správní orgán neshledal nesrovnalosti v navrhované 
p echodné úprav  provozu na pozemních komunikacích, žádost považuje za důvodnou 
a stanovenou dočasnou úpravu v silničním provozu z ve ejného zájmu za únosnou, vydal toto 
opat ení obecné povahy. 
 
Poučení o opravném prostředku 
Opat ení obecné povahy nabývá účinnosti ve lhůt  stanovené zákonem o provozu na pozemních 
komunikacích. Ve smyslu ust. § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní 
pozd jších p edpisů, proti opat ení obecné povahy nelze podat ádný opravný prost edek. 
Ve smyslu ustanovení § 101 a násl. zák. č. 150/2002 Sb., soudní ádu správní, ve zn ní 
pozd jších p edpisů, je možný p ezkum u soudu. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Aleš K r e j č a   
ředitel odboru pozemních komunikací a drah 
v z. Ing. Jan Krejčí, Ph.D.  v. r. 
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