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OPAT ENÍ OBECNÉ POVAHY 
 
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  a podle ust. § 171 a ust. § 173 odst. 1 zákona 
. 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „správní ád“) na základ  posouzení žádosti 

o stanovení p echodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podané dne 23.03.2022, a po p edložení 
písemného vyjád ení p íslušného orgánu Policie R, Krajského editelství Policie hl. m. Prahy – odboru služby 
dopravní policie, odd lení dopravního inženýrství 
 

v y d á v á 

podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) a § 78 zákona . 361/2000 Sb. (zákon o silni ním provozu) a vyhlášky . 
294/2015 Sb., kterou se provád jí pravidla provozu na pozemních komunikacích 
 

opat ení obecné povahy  
stanovení p echodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - do asný zákaz zastavení silni ních 

vozidel na místních komunikacích 
 
spo ívající v umíst ní p enosného dopravního zna ení B 28 + E 13, IZ8a + IZ 8b k zajišt ní komplexního 
úklidu komunikací v Praze – Radotín  v roce 2022:  
1. 12.04.2022 – okruh RYMÁ :  

Ke Zd i (úsek: Chrobolská - Stadionová), Na Rymáni, Chrobolská, K Berounce, Stadionová, Sídlišt  
(p ed domy p.1083 - 1090), Sídlišt  - parkovišt  u ul. Karlická  

 
2. 14. 04.2022 – okruh LOU ANSKÁ:  

Ke Zd i (úsek: Stadionová - Felberova), Felberova, Zítkova, Machá kova, Lou anská, nám stí Sv. 
Petra a Pavla, Václava Balého, Ježdíkova, Horymírovo nám stí, K P ívozu, K Lázním  

 
3. 19. 04.2022 – okruh MINERÁLNÍ: 

Strážovská (úsek: Ot šínská - Solná), Ot šínská, Solná (úsek: Strunkovská – Strážovská), 
 Minerální, Strunkovská, Na íháku  
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4. 21. 04.2022 – okruh LAHOVSKÁ:  

Solná (úsek: Strážovská – slepá ást), Sob tická, Jarmily Novotné, Kalabisova, Chatová, Plánická  
 
5. 26. 04.2022 – okruh NA VINI KÁCH:  

Tý ovická, parkovišt  pro léka e za ZZ, Na Vini kách, U Vini ek, Kolová, Dehtínská,  Zadovská, 
Vojetická, Zdická, Javo ická, P íbramská, Lošetická, Na Krupi árn  

 
6. 28. 04.2022 – okruh OTÍNSKÁ:  

Sídlišt  páte ní komunikace, Sídlišt  - parkovišt  ZZ, Na Výšince, U Starého stadionu, Otínská, 
Jelenovská   

 
7.  03.05.2022 – okruh NÁM. OSVOBODITEL  – I.:  

Pod Klapicí (slepá ást), Vinohrady, Na Betonce (úsek: Prvomájová – Strážovská), Strážovská (úsek: 
Pod Klapicí -Ametystová),  

 
8. 05. 05.2022 – okruh NÁM. OSVOBODITEL  – II.:  
 Prvomájová (úsek: Pod Klapicí – Na Betonce) 
 
9. 10. 05.2022 – okruh NÁM. OSVOBODITEL  – III.: 
 Na Betonce (úsek: Prvomájová – železni ní p ejezd) 
 
10. 12. 05.2022 – okruh NÁM. OSVOBODITEL  – IV.:  

parkovišt  Vinohrady, Slinková, zásobovací + parkovišt  u ulice Na Betonce 
 
11. 17. 05.2022 – okruh PARKOVIŠT :  

Sídlišt  - parkovišt  u SON, Výpadová - parkovišt  U Ond eje, parkovišt  u nákupního centra Albert 
(prostor ve vjezdu p ed betonovými bloky), Prvomájová (úsek: Vykoukových – slepá ást) 

 
12. 19. 05.2022 – okruh V ŠTÍNSKÁ:  

V štínská (úsek: Vrážská - Mat jovského), Mat jovského, Josefa Ko ího, Tachovská, Zbynická, 
Ný anská,  

 
13. 21. 05.2022 – okruh PARKOVIŠT  ALBERT:  

parkovišt  u nákupního centra Albert  
 
14. 24. 05.2022 – okruh PRVOMÁJOVÁ:  

 Ametystová, Achátová, Jaspisová, Vykoukových, Grafitová, U Vápenky, Býšovská, edi ová, 
 Št rková (úsek: U Sanatoria – Prvomájová), U Sanatoria (úsek: Strážovská – Št rková), Strážovská 
(úsek: Ametystová –  Št rková)  

 
15. 26. 05.2022 – okruh STRÁŽOVSKÁ:  

Strážovská (úsek: Št rková – Pod Lahovskou), Radkovská, Živcová, Topasová, Pod Lahovskou, 
Št rková (úsek: Strážovská -U Sanatoria), U Sanatoria (úsek: Št rková – Živcová),  
 

16. 31. 05.2022 – okruh K CEMENTÁRN :  
V Edenu, Slavi í, Jarkovská, Kejnická, Safírová, U Drážky,  astonická, Ledvická, Pod Velkým 
hájem, U U ilišt , Vápenná, Hadravská  

 
17. 02. 06.2022 – okruh VÝPADOVÁ:  
 V štínská (úsek: Mat jovského - Výpadová), U Jankovky, Kraslická, V Parníku, Na  Benátkách, 
 Výpadová (úsek: Kraslická – slepá ást), Šárovo kolo  

 
 

v Praze 16, na kterých je z d vodu údržby komunikací od 7:30 do 15:00 hodin do asn  zakázáno zastavení 
silni ních vozidel, a to, v termínech uvedených na dopravních zna kách, za níže uvedených podmínek pro jejich 
realizaci: 
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a) Osazení dopravního zna ení a za ízení bude provedeno v souladu s vyjád ením Policie R, Krajského 

editelství Policie hl. m. Prahy – odboru služby dopravní policie, odd lení dopravního inženýrství, 
vydaným pod j. : KRPA-94763-1/ J-2022-0000DŽ dne 23.03.2022, TP 66, SN a vyhláškou . 
294/2015 Sb., kterou se provád jí pravidla provozu na pozemních komunikacích.  

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 dané lokalit . 

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

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-
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 do asn  zakazujícího zastavení silni ních vozidel bude provedena 
nejmén  7 dní p ed dnem do asného zákazu. 

 
Stanovení dopravního zna ení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, p ípadn  jiné opat ení dot eného 
správního ú adu vyžadované zvláštními p edpisy.  

Od vodn ní:  
Dne 23.03.2022 podala M stská ást Praha 16, I O 00241598, Václava Balého 23/3, 153 00  Praha-Radotín 
žádost o stanovení p echodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, která se týká osazení p enosných 
dopravních zna ek do asn  zakazujících zastavení silni ních vozidel z d vodu provád ní komplexního úklidu 
komunikací, které jsou ve správ  M  Praha 16, v roce 2022 a k žádosti p ipojila situace s vyzna ením umíst ní 
dopravního zna ení. 

Následn  k žádosti vydala písemný souhlas Policie R, Krajské editelství Policie hl. m. Prahy – odbor služby 
dopravní policie, odd. dopravního inženýrství j.: KRPA-94763-1/ J-2022-0000DŽ ze dne 23.03.2022.  
 

Pou ení o opravném prost edku: 
Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silni ním provozu opat ení obecné povahy nabývá ú innosti pátým 
dnem po vyv šení. Ve smyslu ust. § 173 odst. 2 správního ádu, proti opat ení obecné povahy nelze podat ádný 
opravný prost edek. Ve smyslu ustanovení §101 a násl.soudního ádu správního je možný p ezkum u soudu. 
 
 

Jan Martínek 
vedoucí odd lení dopravy 

 
 
 
 
 
 
P íloha: Vzhledem k tomu, že p íloha je obsáhlá, je celá dokumentace situa ních výkres  s návrhem 
dopravního zna ení k nahlédnutí v kancelá i Odboru výstavby, dopravy a životního prost edí, Odd lení 
dopravy ÚM  Praha 16, Václava Balého 23, Praha – Radotín (kancelá  . 22). 
 
 
Obdrží: 

ú astníci (dodejky) : 
M stská ást Praha 16, Václava Balého .p. 23/3, Praha 16-Radotín, 153 00  Praha 512 
  
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 
 
 
 
 


