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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 
Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, jako příslušný 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 a podle ust. § 171 a ust. § 173 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě posouzení žádosti 
o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Elišky Přemyslovny a přilehlých komunikací 
podané dne 17.07.2019, a po předložení písemného vyjádření příslušného orgánu Police ČR, Krajského 
ředitelství Policie hl. m. Prahy – odboru služby dopravní policie, oddělení dopravního inženýrství a se 
souhlasem MHMP Odbor pozemních komunikací a drah 
 

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

opatření obecné povahy - 

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  
Zbraslavské nám., Elišky Přemyslovny, Na Baních a dále dle situací, které jsou nedílnou součástí tohoto 

stanovení včetně komunikace Strakonická na území hlavního města Prahy 
 

spočívající v umístění dopravního značení a dopravního zařízení na místní komunikaci Zbraslavské nám., Elišky 
Přemyslovny, Na Baních a dále v místech dle situací, které jsou nedílnou součástí tohoto stanovení včetně 
komunikace Strakonická na území hlavního města Prahy z důvodu konání sportovní 52. ročníku akce „Závod 
historických vozidel do vrchu Zbraslav – Jíloviště“, 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, oddělení dopravního inženýrství, 
vydaným pod čj. : KRPA-260098-1/ČJ-2019-0000DŽ dne 16.07.2019, TP 66, ČSN a vyhláškou č. 
294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.  

b) Na pozemní komunikaci Strakonická se budou pohybovat pouze vozidla způsobilá k provozu na 
komunikacích této kategorie. 

c) 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 dané lokalitě. 
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d) Instalace a umístění dopravního značení bude provedeno tak, aby nebránilo provádění údržby 

komunikace. 
e) 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-
li si to vyžadovat veřejný zájem nebo v případě, že dopravní značení bude umístěno v rozporu se 
stanovenými podmínkami.  

f) Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu dne 7. září 2019 od 12 do 16 h, dle 
rozhodnutí čj. 015966/19/OD. 

g) Instalace dopravního značení B 28 + E 13 s konkrétním časovým omezením dle odsouhlasených situací, 
bude provedena 7 dní před začátkem akce  
 

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

 
Odůvodnění:  

Dne 17.07.2019 podala společnost Veteran Car Club Praha z.s., IČO 26529092, Záběhlická 27/125, 106 00  
Praha-Záběhlice, kterou na základě PM zastupuje PROZNAK Praha, s.r.o., IČO 27166392, Pikovická 244/17, 
147 00  Praha-Braník žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, která se týká 
osazení přenosného dopravního značení na území Prahy 16 z důvodu zajištění bezpečnosti účastníků sportovní 
akce „Závod historických vozidel do vrchu Zbraslav – Jíloviště“. 

Žadatel k žádosti předložil předchozí písemný souhlas Police ČR, Krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy – 
odboru služby dopravní policie, odd. dopravního inženýrství, souhlas správce pozemních komunikací ze dne 
17.07.2019 a souhlas MHMP Odbor pozemních komunikací a drah (ke komunikaci Strakonická). Dále žadatel 
připojil situace s vyznačením umístění dopravního značení.  
 

Poučení o opravném prostředku: 
Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým 
dnem po vyvěšení. Ve smyslu ust. § 173 odst. 2 správního řádu, proti opatření obecné povahy nelze podat řádný 
opravný prostředek. Ve smyslu ustanovení §101 a násl.soudního řádu správního je možný přezkum u soudu. 
 
 

Jan Martínek 
vedoucí oddělení dopravy 

 
 
 
 
Příloha: Situace dopravního značení 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) : 
PROZNAK Praha, s.r.o., IDDS: 6a9vhn9 
 sídlo: Pikovická č.p. 244/17, Praha 4-Braník, 147 00  Praha 47 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3 
 sídlo: Řásnovka č.p. 770/8, 110 00  Praha 1-Staré Město 
  
dotčené orgány : 
Policie ČR, KŘP hlavního města Prahy, Odbor služby dopravní policie, IDDS: rkiai5y 
 sídlo: Kongresová č.p. 1666/2, 140 00  Praha 4-Nusle 
 


