MċSTSKÁ ýÁST PRAHA 16
ÚěAD MċSTSKÉ ýÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY
A ŽIVOTNÍHO PROSTěEDÍ
ODDċLENÍ DOPRAVY
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08.06.2022

Sp.zn.: 10746/2022/OVDŽP/Ml
ý.j.: 11519/2022/OD

VyĜizuje
Lenka Moravcová

Praha
20.06.2022

OPATěENÍ OBECNÉ POVAHY
ÚĜad mČstské þásti Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostĜedí, jako pĜíslušný správní úĜad podle
ust. § 124 odst. 6 zákona þ. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zmČnČ nČkterých zákonĤ,
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, (dále jen „zákon o silniþním provozu“) a vyhlášky þ.55/2000 Sb. hl. m. Prahy,
kterou se vydává Statut hl.m.Prahy, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a podle ust. § 171 a ust. § 173 odst. 1 zákona
þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „správní Ĝád“) na základČ posouzení žádosti
o stanovení pĜechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Bochníþkova a Na HvČzdárnČ
podané dne 08.06.2022, a po pĜedložení písemného vyjádĜení pĜíslušného orgánu Policie ýR, Krajského
Ĝeditelství Policie hl. m. Prahy – odboru služby dopravní policie, oddČlení dopravního inženýrství
vydává
podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) a § 78 zákona þ. 361/2000 Sb. (zákon o silniþním provozu) a vyhlášky þ.
294/2015 Sb., kterou se provádČjí pravidla provozu na pozemních komunikacích
opatĜení obecné povahy stanovení pĜechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Bochníþkova a Na HvČzdárnČ
spoþívající v umístČní dopravního znaþení a zaĜízení na místní komunikaci Na HvČzdárnČ a veĜejnČ pĜístupné
úþelové komunikaci Bochníþkova z dĤvodu pĜeložky kabelĤ VN v rozsahu, dle pĜiložené situace dopravního
znaþení, která je nedílnou souþástí tohoto stanovení, za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
a) Osazení dopravního znaþení a zaĜízení bude provedeno v souladu s vyjádĜením Policie ýR, Krajského
Ĝeditelství Policie hl. m. Prahy – odboru služby dopravní policie, oddČlení dopravního inženýrství,
vydaným pod þj. : KRPA-194317-1/ýJ-2022-0000DŽ dne 15.06.2022, TP 66, ýSN a vyhláškou þ.
294/2015 Sb., kterou se provádČjí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
b) Dopravní znaþky musí být v reflexním provedení v základní velikosti. Veškeré dopravní znaþení bude
osazeno na odpovídajících nosiþích. UmístČním dopravního znaþení nesmí být narušeno vnímání
dopravní situace v dané lokalitČ.
c) Instalace a umístČní dopravního znaþení bude provedeno tak, aby nebránilo provádČní údržby
komunikace.
d) ÚĜad mČstské þásti Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostĜedí, si vyhrazuje právo toto
stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích zmČnit, upravit, doplnit, popĜípadČ zrušit, budeli si to vyžadovat veĜejný zájem nebo v pĜípadČ, že dopravní znaþení bude umístČno v rozporu se
stanovenými podmínkami.
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e) Instalace dopravního znaþení a zaĜízení bude provedena dle rozhodnutí þj. 11499/2022/OD.
Termín od 27.06.2022 do 22.07.2022.

Stanovení dopravního znaþení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, pĜípadnČ jiné opatĜení dotþeného
správního úĜadu vyžadované zvláštními pĜedpisy.
OdĤvodnČní:
Dne 08.06.2022 podala spoleþnost F-ELEKTRO s.r.o., IýO 04136560, Na ZlíchovČ 228/4, 152 00 PrahaHluboþepy, kterou na základČ plné moci zastupuje Valtcorp s.r.o., IýO 07724811, Malebná 912/37, 149 00
Praha-Chodov žádost o stanovení pĜechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, která se týká osazení
pĜenosného dopravního znaþení a zaĜízení z dĤvodu pĜeložky kabelĤ VN v ul. Na HvČzdárnČ a Bochníþkova
v Praze 16.
Žadatel k žádosti pĜedložil situaci dopravního znaþení, ke které následnČ vydala souhlas Policie ýR, Krajské
Ĝeditelství Policie hl. m. Prahy – odbor služby dopravní policie, odd. dopravního inženýrství þj.: KRPA-1943171/ýJ-2022-0000DŽ ze dne 15.06.2022 a doplnil souhlas správce pozemních komunikací.
Pouþení o opravném prostĜedku:
Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silniþním provozu opatĜení obecné povahy nabývá úþinnosti pátým
dnem po vyvČšení. Ve smyslu ust. § 173 odst. 2 správního Ĝádu, proti opatĜení obecné povahy nelze podat Ĝádný
opravný prostĜedek. Ve smyslu ustanovení §101 a násl.soudního Ĝádu správního je možný pĜezkum u soudu.
Jan Martínek
vedoucí oddČlení dopravy

PĜíloha: Situace dopravního znaþení
Toto opatĜení musí být vyvČšeno po dobu 15 dnĤ na úĜední desce orgánu, který písemnost doruþuje, a
zpĤsobem umožĖujícím dálkový pĜístup. Stanovení pĜechodné úpravy provozu však nabývá úþinnost již
pátým dnem.

Obdrží:
Valtcorp s.r.o., IDDS: t2draa7
sídlo: Malebná þ.p. 912/37, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415
VILY CHUCHLE a.s., IDDS: jbdcmw4
sídlo: Krakovská þ.p. 1256/24, 110 00 Praha 1-Nové MČsto
MČstská þást Praha-Velká Chuchle, IDDS: nqdbuw2
sídlo: U skály þ.p. 262/2, Praha 5-Velká Chuchle, 159 00 Praha 59
dotþené orgány :
Policie ýR, KěP hlavního mČsta Prahy, Odbor služby dopravní policie, IDDS: rkiai5y
sídlo: Kongresová þ.p. 1666/2, 140 00 Praha 4-Nusle
na vČdomí:
F-ELEKTRO s.r.o., IDDS: 9vr425h
sídlo: Na ZlíchovČ þ.p. 228/4, Praha 5-Hluboþepy, 152 00 Praha 52

