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Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
Úřad Městské části Praha 7, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad dle ust. § 124 odst. 6 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), obecně závažné vyhlášky č.
55/2000 Sb. hlavního města Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, v platném znění a podle
ust. § 171 a ust. § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád na základě posouzení žádosti o stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v ul. Františka Křížka, Praha 7 za účelem audiovizuální
tvorby, „projekt Noc filmových nadějí 2017 ve spolupráci s projektem Ulice“, podané dne 06.09.2017
právnickou osobou TV NOVA s.r.o., Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, IČ: 458 00 456
zastoupenou Petrou Benešovou na základě plné moci (dále jen „žadatel“) a po projednání s dotčeným
orgánem Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, odboru služby dopravní policie pod čj.:
KRPA-476472-1/ČJ--2016-0000DŽ ze dne 22. listopadu 2016
stanoví
v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c), odst. 3 a odst. 5 zákona o silničním provozu, ve znění pozdějších
předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (v
platném znění)
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích v Praze 7. Jedná se o osazení přechodného svislého dopravního značení na
místní komunikaci v ul. Františka Křížka, Praha 7 v rozsahu B28+E13+E8d „ mimo TV NOVA + datum +
čas“, dle přiložené odsouhlasené situace /DIO/, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, za níže
uvedených podmínek pro jejich realizaci:
a) osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s platnými TP, ČSN EN 12899-1
(v platném znění) a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích (v platném znění)
b) 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
c) instalace a umístnění dopravního značení bude provedeno tak, aby nebránilo provádění údržby
uvedené komunikace
d) při realizaci přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci nesmí dojít k znečištění nebo
poškození dotčené pozemní komunikace. V opačném případě musí dojit okamžitě k nápravě

e) dopravní značení B28 je nutné umístit 7 dní před požadovaným termínem započetí audiovizuální
tvorby, ostatní dopravní značky se umísťují až bezprostředně před začátkem akce s ohledem na dobu
potřebnou k jejich instalaci
f) přechodné dopravní značení musí být udržováno v takovém stavu, aby bylo po celou dobu akce
správně a přehledně umístěno
g) po ukončení akce resp. po ukončení platnosti tohoto stanovení bude přechodné dopravní značení
ihned odstraněno z dotčené komunikace a uvedeno do původního stavu
h) Úřad Městské části Praha 7, odbor dopravy, 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
Termín pro stanovení přechodné úpravy: 6.10.2017 – 7.10.2017
Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanoviska, posouzení, případně jiná opatření
dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.
Odůvodnění:
Dne 06.09.2017 odbor dopravy Úřadu městské části Praha 7 obdržel od žadatele TV NOVA s.r.o.,
Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní
komunikaci v ul. Františka Křížka, Praha 7, která se týká osazení přechodných svislých dopravních značek
B28 a dalšího dopravního značení dle schválené projektové dokumentace, z důvodu audiovizuální tvorby,
„projekt Noc filmových nadějí 2017 ve spolupráci s projektem Ulice“, dne 6.10.2017 – 7.10.2017.
Postupem podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá
dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.
Odbor dopravy Úřadu městské části na základě výše uvedeného oznamuje opatření obecné povahy ve věci
stanovení umístění přechodného dopravního značení B28, E13 „mimo TV NOVA + datum + čas“ a dalšího
dopravního značení podle schválené projektové dokumentace, na místní komunikaci v ul. Františka Křížka,
Praha 7 z důvodu audiovizuální tvorby dne 6.10.2017 – 7.10.2017.
Žádost byla řádně projednána s dotčeným orgánem Policií ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy,
odbor služby dopravní policie.
Na základě projednání a zjištění, že povolená úprava v dopravní situaci je z veřejného zájmu únosná, byla
stanovena přechodná úprava provozu, tak jak je uvedeno.
Poučení o opravném prostředku:
Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nelze podat opravný
prostředek. Ve smyslu ust. § 101a – 101d zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, je možný přezkum u
soudu.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Ing. Jan Kovařík
vedoucí odboru dopravy
v zastoupení Zdeňka Fialová
otisk úředního razítka

-

3-

Toto opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu musí být vyvěšeno na úřední desce
Úřadu městské části Praha 7 po dobu 15 dnů.
Toto opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu je po nabytí účinnosti nedílnou
součástí rozhodnutí ve věci povolení zvláštního užívání komunikace pod čj.: MČ P7 MČ P7
050590/2017/ODO/Kra, jehož je přílohou.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Příloha:
Odsouhlasená situace dopravního značení /DIO/ - k nahlédnutí ve spisu na odboru dopravy č. dveří 247
Rozdělovník:
MČ Praha 7 – k vyvěšení na úřední desce
Co: spis

Za správnost vyhotovení odpovídá: Irena Kratochvílová
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