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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Opatření obecné povahy 
 
Městská část Praha 6, Úřad městské části, Odbor dopravy a životního prostředí, odd. správních 
činností (dále též „správní orgán“), jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní 
a přechodné úpravy provozu na místních komunikacích podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), 
v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“) a ve spojení s ustanovením § 32 odst. 1 
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v rozsahu podle obecně závazné 
vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů, a dále ve smyslu ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 
platném znění (dále jen „správní řád“), po předchozím projednání věci s dotčeným orgánem Policie 
České republiky,  Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, odbor služby dopravní policie, 
oddělení dopravního inženýrství, č.j. KRPA-288193-1/ČJ-2018-0000DŽ ze dne 01.08.2017 a  po 
posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu 
v návaznosti na ustanovení § 171 a následující části šesté správního řádu, vydává opatření obecné 
povahy: 
 

stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Bachmačské náměstí 
 

Jedná se o osazení dočasného dopravního značení na komunikacích dle odsouhlasené situace, která 
je nedílnou  součástí  tohoto stanovení (viz příloha).  
 
v místě:   Bachmačské náměstí naproti č.p. 323/1 
důvod:   zařízení staveniště  
termín osazení:  dle rozhodnutí o zvláštním užívání 
 
 
Navrhované umístění je patrné z přiložené situace dopravního značení, která je přílohou a nedílnou 
součástí tohoto opatření, za splnění podmínek pro jejich realizaci, které jsou uvedeny v rozhodnutí 
o povolení zvláštního užívání. 
 
 

Odůvodnění: 
 
Správní orgán stanovil předmětnou přechodnou úpravu na základě žádosti  po projednání s dotčeným 
orgánem Policie České republiky a na základě souhlasu správce komunikace, po zjištění, že žádost  
je  důvodná  a  že  povolená úprava je při znalosti místních poměrů z dopravního hlediska únosná. 
Instalace dopravního značení souvisí se zvláštním užíváním komunikace Bachmačské náměstí a je 
zdůvodněna potřebou vytvořit prostor pro zařízení staveniště v souvislosti s úpravou plochy parku a 
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instalací sochy T.G.M., který nelze zajistit mimo komunikaci. V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 
zákona o silničním provozu správní orgán nedoručuje návrh opatření obecné povahy a nevyzývá 
dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek, neboť se jedná o stanovení přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích 
 

Poučení: 
 
Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. 
Ve smyslu § 101a - 101d zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění, je možný 
přezkum u soudu. 
Správní orgán si vyhrazuje právo toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 
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. Stanovení přechodné úpravy 
provozu nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření správního orgánu 
vyžadované zvláštními předpisy. 
V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá opatření obecné povahy 
pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích účinnosti pátým dnem 
po vyvěšení. 
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který 
opatření obecné povahy vydal. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem 
po vyvěšení. 
 
 
 
„otisk úředního razítka“ 
 
 
Jiří Hardt, v. r. 
referent dopravy a komunikací 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha a nedílná součást stanovení přechodné úpravy provozu: 
1x odsouhlasená situace umístění dopravního značení 
 
 
Rozdělovník 
Navrhovatel: 

1. Městská část Praha 6, ÚMČ Praha 6 – Kancelář architekta, Čs. armády 23, Praha 6 
Dotčené osoby: 

2. V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu se doručuje toto opatření obecné 
povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou.  

Dotčený orgán: 
3. Policie České republiky,  Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, odbor služby 

dopravní policie, oddělení dopravního inženýrství 
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