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Opatření obecné povahy 

Stanovení přechodné úpravy provozu 
 
 
Úřad Městské části Praha 8, 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 U Parku, 
Na hlavní, za účelem konání akce „Pálení Čarodějnic“, podané dne 22. 3. 2022 a po projednání 
s dotčeným  orgánem Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, odboru služby dopravní 
policie pod čj.: KRPA-99455-1/Čj-2022-0000DŽ ze dne 28. 3. 2022 

 
stanoví 

 
podle ust. § 77 odst. 1 písm. c), odst. 3 a odst. 5  zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, 
ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích (v platném znění) 
 
 

opatření obecné povahy –  

 

stanovení přechodné  úpravy provozu na pozemní komunikaci  
U Parku, Na hlavní 

 

 
spočívající v umístění přechodného dopravního značení a zařízení na místní komunikaci, dle přiložené 
dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, v termínu 30. 4. 2022, za níže uvedených 
podmínek pro jejich realizaci: 
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a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s odsouhlaseným DIO, 
platnými TP, ČSN EN 12899-1 (v platném znění) a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení 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 ani 
poškození dotčené pozemní komunikace. V opačném případě bude ze strany žadatele zajištěna 
okamžitá náprava.  

e) Dopravní značení B28 bude umístěno 7 dní před požadovaným termínem započetí prací. 
Ostatní dopravní značení se umísťuje bezprostředně před zahájením prací a to tak, aby v den 
zahájení prací bylo veškeré přechodné dopravní značení instalováno. 

f) Přechodné dopravní značení musí být po celou dobu průběhu prací umístěno v souladu 
s odsouhlaseným DIO a řádně udržováno. 

g) Po skončení platnosti tohoto stanovení musí být přechodné dopravní značení ihned 
odstraněno. 

h) Úřad Městské části Praha 8, 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 stanovení přechodné úpravy provozu: 

 

30. 4. 2022 
 

Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření 
dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy. 
 

 

Odůvodnění: 
 
Dne 22. 3. 2022 podal žadatel Městská část Praha – Březiněves, U Parku 140, 182 00  Praha – 
Březiněves, IČ: 002 40 109, žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích, která se týká osazení přechodného dopravního značení z důvodu „Pálení čarodějnic“. 
 
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 podání připomínek nebo námitek. 
 
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. 
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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 ustanovení § 101a – 101d zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, 
je možný přezkum u soudu.  
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. 
 
 
 
        elektronicky podepsáno 
 
 Michal Komenda 
 pověřen vedením odboru dopravy 
 
 
 
 
 
 
Toto opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu musí být vyvěšeno na úřední 
desce Úřadu městské části Praha 8 po dobu 15 dnů. 
 
Toto opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu je po nabytí účinnosti nedílnou 
součástí Rozhodnutí ve věci povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pod čj.: MCP8 
116825/2022, jehož je přílohou.  
 
 
 
Příloha: 
situace dopravního značení   
 
 
 
 
Rozdělovník: 
MČ Praha 8 – k vyvěšení na úřední desce 
MČ Praha-Březiněves – k vyvěšení na úřední desce 
 
Co: spis 
 
 
 
Za správnost vyhotovení odpovídá: Michal Komenda  
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