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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městská část Praha 6, Úřad městské části, Odbor dopravy a životního prostředí, odd. správních
činností (dále jen „správní orgán“), jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 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“), s odkazem
na ustanovení § 32 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění,
ve spojení s obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut
hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve smyslu ustanovení § 10, § 11, § 171 a
§ 173, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), zahájil
řízení o návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemní
komunikaci Bělohorská, Praha 6, a to formou osazení trvalého vodorovného dopravního značení
po předchozím projednání věci s dotčeným orgánem Policie České republiky, Krajské ředitelství
policie hlavního města Prahy, odbor služby dopravní policie, oddělení dopravního inženýrství, který
vydal souhlasné stanovisko, pod č.j. KRPA-334298-1/ČJ-2018-0000DŽ dne 05.09.2018, a tímto
vydává podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu a vyhlášky
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění
opatření obecné povahy
ve formě stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci U šesté baterie, Praha 6,
spočívající v osazení trvalého svislého dopravního značení č. E 12a „Jízda cyklistů v protisměru“,
č. E 12c „Povolený směr jízdy cyklistů“ a č. E 12b „Vjezd cyklistů v protisměru povolen“
podle přiložených situací umístění dopravního značení, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření
obecné povahy (2 přílohy, 09/2018; DD).
Provedení:

Podle odsouhlasené dokumentace dle příloh tohoto opatření obecné povahy
a níže uvedených podmínek.

Důvod:

Umožnění legálního protisměrného provozu cyklistů ve stávající jednosměrné
komunikaci.

Termín osazení:

Od účinnosti tohoto opatření obecné povahy

Platnost:

Do odvolání, resp. do doby zrušení tohoto opatření obecné povahy
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Další podmínky:
1. Osazení předmětného dopravního značení bude provedeno v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon
o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.
2. Dopravní značení bude splňovat zejména požadavky ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní
značení“ a požadavky „Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích vydání II.“ TP 65. Veškeré svislé dopravní značky budou základní velikosti podle TP 65 a musí být
provedeny jako retroreflexní. Všechny součásti dopravních značek (podkladní deska, sloupek,
značka, uchycení) musí být schváleného typu.
3. Instalaci dopravního značení provede oprávněná a odborně způsobilá osoba (prokázání
způsobilosti dle výše uvedených TP), a to dle odsouhlasené dokumentace, která je nedílnou
součástí tohoto opatření obecné povahy.
4. Za dodržení uvedených podmínek a za náležitý stav úpravy provozu po celou dobu užití
dopravních značek odpovídá vlastník, resp. pověřený majetkový správce komunikací.
5. Po realizaci bude veškeré nové (vč. přemísťovaného nebo pozměňovaného) dopravní
značení a zařízení zaneseno do pasportu dopravního značení správce dotčených komunikací.
6. Podepsaný správní orgán si vyhrazuje právo toto stanovení místní 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.
7. Stanovení místní úpravy provozu nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné
opatření správního orgánu vyžadované zvláštními předpisy.

Odůvodnění:
Předmětem stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích je nové umístění svislého
dopravního značení na místní komunikaci III. třídy U šesté baterie, Praha 6 podle přiložených situací
umístění dopravního značení, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy (2 přílohy,
09/2018; DD). Cílem návrhu je umožnit legální protisměrný provoz cyklistů ve stávající jednosměrné
komunikaci, a to za použití pouze svislého dopravního značení. Námět na tuto úpravu podali
přispěvatelé portálu Cyklisté sobě (blíže viz: https://www.cyklistesobe.cz/). Správní orgán formou
zjednodušených dopravních průzkumů lokality dospěl k závěru, že v daném úseku komunikace je
obousměrný provoz jízdních kol možný, neboť se jedná o slepou část komunikace s velmi nízkou
intenzitou motorové dopravy, což je dostatečným předpokladem pro umožnění co nejjednoduššího
průjezdu pro jízdní kola v dotčeném území. Toto opatření zabezpečuje co nejjednodušší, nejpřímější
a nejméně komplikovaný průjezd lokalitou Baterie pro cyklisty, který je žádoucí v rámci zvyšování
prostupnosti území pro nemotorovou dopravu oproti stávajícímu stavu.
Místní úprava provozu na pozemních komunikacích, provedená dopravními značkami, z nichž plynou
pro účastníky provozu odlišné povinnosti, než jaké by tito účastníci měli podle obecné úpravy provozu
na pozemních komunikacích je nutno považovat za opatření obecné povahy, které je definováno
v § 171 a násl. správního řádu, proto správní orgán vydává toho oznámení formou veřejné vyhlášky.
K předmětnému stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích vydal souhlasné
stanovisko příslušný dotčený orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města
Prahy, odbor služby dopravní policie, oddělení dopravního inženýrství, souhlasné stanovisko,
pod č.j. KRPA-334298-1/ČJ-2018-0000DŽ dne 12.09.2018,
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci provedené formou umístění dopravní
značky a dopravního zařízení se podle judikatury Nejvyššího správního soudu České republiky
realizuje formou opatření obecné povahy podle části šesté správního řádu. Dne 19.09.2018 oznámil
správní orgán veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné povahy a vyzval dotčené osoby k uplatnění
připomínek a námitek ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Uvedené oznámení o návrhu
opatření obecné povahy bylo vyvěšeno na úřední desce Úřadu městské části Praha 6 od 19.09.2018
do 22.10.2018 a zároveň bylo zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dnem
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zveřejnění návrhu opatření obecné povahy je patnáctý den po vyvěšení tohoto návrhu na úřední
desce správního orgánu, který jej doručuje. Písemně odůvodněné námitky proti návrhu opatření
obecné povahy ve smyslu ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu mohly být podávány ve lhůtě 30
dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy.
K vyvěšenému návrhu nebyly podány námitky a připomínky.
Předmětem tohoto opatření obecné povahy je umístění svislého dopravního značení. Místní úprava
provozu na předmětné místní komunikaci na území Městské části Praha 6 musí v souladu
s ustanovením § 78 odst. 1 a 2 zákona o silničním provozu tvořit ucelený systém a musí být užita
pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost
provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem. Shora uvedená místní úprava
provozu na předmětné místní komunikaci by měla přispět ke zvýšení podílu cyklistiky na přepravních
výkonech a celkovému zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu. Předmětná úprava je tedy
ve veřejném zájmu definovaném v právních předpisech ve věcech provozu na pozemních
komunikacích a lze konstatovat, že podmínka ustanovení § 78 zákona o silničním provozu je
respektována.
Právní rámec procesu stanovování dopravního značení upravuje zákon o silničním provozu, zákon
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou
se provádí zákon o pozemních komunikacích (v platném znění) a správní řád. Jedná se o řízení
sui generis vedené z úřední povinnosti. Správní orgán vycházel při hodnocení potřebnosti umístění
navrhovaného dopravního značení zejména z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích a dále s přihlédnutím k jiných veřejných zájmům (v daném případě
vysloveném veřejném zájmu na rozvoji cyklodopravy a její bezpečnosti dopravy). Při vlastním
hodnocení vycházel správní orgán z vyjádření Policie České republiky, přičemž s obsahem tohoto
podaného vyjádření se správní orgán plně ztotožnil a tento tzv. subsumovaný úkon v rámci řízení plně
zahrnul do podmínek dokumentace a povolení.
Na základě shora uvedeného a po posouzení celé věci dospěl nadepsaný správní orgán k závěru, že
vydá toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena místní úprava provozu na místní
komunikaci U šesté baterie, Praha 6. Všechny zákonem požadované podmínky pro stanovení místní
úpravy provozu na místních komunikacích byly splněny. Vzhledem k výše uvedenému a také
vzhledem k tomu, že správním orgánem byly shromážděny dostatečné podklady pro vydání
stanovení, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto opatření obecné povahy.

Poučení:
Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek, lze
ovšem nicméně posoudit soulad opatření obecné povahy s právními předpisy, a to v přezkumném
řízení. Výslovně je toto zakotveno v § 174 odst. 2 správního řádu, přičemž podle § 174 odst. 1
správního řádu pro řízení ve věci přezkoumání opatření obecné povahy platí přiměřeně ustanovení
části druhé správního řádu. V souladu s § 94 odst. 1 správního řádu přezkoumávají správní orgány
z moci úřední (ex officio) v přezkumném řízení pravomocná rozhodnutí (v daném případě opatření
obecné povahy) v tom případě, pokud je možno důvodně pochybovat o jejich souladu s právními
předpisy. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze usnesení o zahájení přezkumného řízení vydat do 3
let od účinnosti opatření, proto lze na základě § 174 odst. 1 správního řádu o přiměřené platnosti
ustanovení části druhé správního řádu dovodit, že pro zahájení přezkumného řízení ve věci opatření
obecné povahy neplatí subjektivní dvouměsíční ani objektivní jednoroční lhůta stanovená v § 96
odst. 1 správního řádu. Zmeškání lhůty pro podání návrhu na zrušení tohoto opatření nelze prominout.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
Ve smyslu § 101a - 101d zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění, je možný
přezkum u soudu. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout
u podepsaného správního orgánu.
„otisk úředního razítka“
Ing. Dana Charvátová, v. r.
vedoucí odboru
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Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne ……………………….

Sejmuto dne ………………………………

Přílohy
Situace umístění dopravního značení (2 přílohy, 09/2018; DD)
Rozdělovník
Dotčené osoby (veřejnou vyhláškou):
1. V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu, doručuje správní orgán toto
oznámení dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude
provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí
na úřední desce ÚMČ Praha 6 a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
Dotčený orgán:
2. Policie ČR – KRPA/OSDP
Dotčený subjekt:
3. Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s., Řásnovka 8/770, Praha 1
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