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Odbor dopravy

Vyřizuje: Bc.Šafránková
E-mail: pavla.safrankova@prahal4.cz
Telefon: 225295321

Váš dopis zn.:
Spisový znak: UMCP14/22/26847/OD/SAFP
Číslo jednací: UMCP14/22/27721 /OD/SAFP
Praha dne: 29.6.2022

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městská část Praha 14, Úřad městské části, Odbor dopravy, jako příslušný správní orgán podle § 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 č. 361/2000 Sb.”), podle
vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších
předpisů, a podle § 171 a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemní komunikaci, kterou dne 23.6.2022 podala Jana Poustková,
198 00 Praha a po projednání s příslušnými dotčenými orgány
vydává

podle § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, spočívající v prodloužení termínu
umístění dopravního značení č. IP 12 „Vyhrazené parkoviště64 s vyznačenou RZ vozidla 7AY 7275
a č. V lOf na místní komunikaci v Praze 14 - Hloubětín v ul. Konzumní, proti SVO č.908216 podle
přiložené situace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, za níže uvedených podmínek pro jejich
realizaci:
a) Platnost stanovení přechodné úpravy provozuje stanovena do 15.7.2024.
b) Ostatní ustanovení uvedené v Opatření obecné povahy čj.: UMCP 14/17/45613/ODOP/SAFP
ze dne 13.11.2017 zůstávají v platnosti a nemění se.
Stanovení přechodné úpravy provozu nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, popřípadě jiné
opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.
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Odůvodnění
Dne 23.6.2022 podala Jana Poustková,
“raha žádost o prodloužení termínu
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, z důvodu vyhrazeného parkovacího
stání pro vozidlo osoby těžce zdravotně postižené.
K návrhu dopravního značení vydala stanovisko Policie ČR dne 3.1.2022 pod č.j. KRPA-2336-1/ČJ2022-0000DŽ.
Poučení o opravném prostředku:
Podle § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po
dni vyvěšení Opatření obecné povahy. Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. proti opatření
obecné povahy nelze podat řádný opravný prostředek. Návrh na zrušení opatření obecné povahy je
možno podat podle § 101a a 101b zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších
předpisů.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne:.............................

Sejmuto dne:

Obdrží:
1. Jana Poustková, ...... ......~.r. .
'Uoubětín, 198 00 Praha 9
2. Technická správa komunikací hl.m.Prahy, a.s., luDS: mivq4t3
3. Městská část Praha 14, úřední deska, Bratří Venclíků č.p. 1073/8, Praha 9-Černý Most, 198 00 Praha 9
dotčené správní úřady
4. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, P.O.Box 51, IDDS: rkiai5y

