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VE EJNÁ VYHLÁŠKA 
 
Oznámení o návrhu opat ení obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních 

komunikacích a výzva k uplatn ní p ipomínek nebo námitek 
 
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  zahájil dne 06.05.2022 na základ  žádosti 
právnické osoby M stská ást Praha-Zbraslav, OMH, I O 00241857, Zbraslavské nám stí 464, 156 00  Praha-
Zbraslav ízení o návrhu opat ení obecné povahy podle ust. § 171 a násl. § 173 zákona . 500/2004 Sb., správní 
ád, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „správní ád“) a podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 78 zákona o silni ním 

provozu a vyhlášky . 294/2015 Sb., kterou se provád jí pravidla provozu na pozemních komunikacích, 
p edkládá návrh opat ení obecné povahy pro  
 

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích,  

 
spo ívající v umíst ní dopravního zna ení a za ízení na místní komunikaci  K Havlínu, U Karlova stánku, 
Výzkumník , Pod  T eš ovkou ,Meliora ní ,K Mlí níku, U Kostrounku, Beldova, Hostošova, Jansenova, 
Nechybova, Nebeského , v rozsahu  plošného snížení rychlosti zavedením zóny „30“- IZ  8a,b a zárove   
v ul. Výzkumník  budou osazeny p í né prahy Z2 ,dle p iložené dokumentace, která je nedílnou sou ástí 
tohoto stanovení, za níže uvedených podmínek pro jejích realizaci:  
 

a) K osazení dopravního zna ení a za ízení vydala vyjád ení Policie R, Krajské editelství Policie hl. m. 
Prahy – odbor služby dopravní policie, odd lení dopravního inženýrství, j.:KRPA-166 694-1/ J-2022-
0000DŽ ze dne 24.8.2022, které je jedním z podklad  tohoto ízení 

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 jednotlivých ulicích  dot ených zm nou dopravního  režimu.  

c) Instalace a umíst ní dopravního zna ení bude provedeno tak, aby nebránilo provád ní údržby dot ených 
komunikacích. 

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-



.j. 20550/2022/OD str. 2 
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  25.1.2023 . 
 
V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního ádu, m že kdokoli k návrhu uplatnit písemné p ipomínky, jestliže se 
domnívá, že jeho práva a povinnosti mohou být tímto opat ením p ímo dot eny. V souladu s dikcí ust. § 172 
odst. 5 správního ádu mohou k tomuto návrhu podat písemné od vodn né námitky vlastníci nemovitostí, 
jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem p ímo dot eni. P ipomínky a námitky proti 
návrhu lze podat u Ú ad m stské ásti Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prost edí, Václava Balého 
23, Praha 5-Radotín. 
 
Ú ad m stské ásti Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prost edí ve smyslu ust. § 172 odst. 1 
správního ádu 
 

v y z ý v á 

dot ené osoby, aby k návrhu opat ení podávaly p ipomínky nebo námitky a to ve lh t  do 30 dn  ode dne 
zve ejn ní tohoto návrhu. Vzhledem k rozsahu    území dot eného  zm nou dopravního režimu , je možné  si 
situace s  umíst ním  dopravního zna ení v jednotlivých  ulicích prohlédnout   na Ú ad  m stské ásti Praha 16, 
Odbor výstavby, dopravy a životního prost edí  ,Václava  Balého 23 ,153 00 ,Praha – Radotín kancelá  .21.  

 
Od vodn ní: 

 
Návrh na stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, která se týká  zavedení zóny „30“- IZ  8a,b 
K Havlínu, U Karlova stánku, Výzkumník , Pod  T eš ovkou ,Meliora ní ,K Mlí níku, U Kostrounku, 
Beldova, Hostošova, Jansenova, Nechybova, Nebeského a umíst ní p í ných prah  - Z2 v ul. Výzkumník  ,  
p edkládá žadatel M stská ást Praha-Zbraslav, OMH, I O 00241857, Zbraslavské nám stí 464, 156 00  Praha-
Zbraslav z d vodu zklidn ní dopravního provozu v ul. Výzkumník    navazujících komunikacích . 
 
 
 

 
 

Jan Martínek 
Vedoucí odd lení dopravy 

 
 
 
 
 
P íloha: Situace dopravního zna ení 

 

Obdrží: 

ú astníci (dodejky) : 
M stská ást Praha-Zbraslav, OMH, IDDS: zcmap6w 
 sídlo: Zbraslavské nám stí .p. 464, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 
 
 
dot ené orgány : 
Policie R, K P hlavního m sta Prahy, Odbor služby dopravní policie, IDDS: rkiai5y 
 sídlo: Kongresová .p. 1666/2, 140 00  Praha 4-Nusle 
 


