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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních 

komunikacích a výzva k uplatnění námitek a připomínek 

 

Úřad městské části Praha 9, odbor dopravy, příslušný dle ust. § 124 odst. 6  

zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) zahájil dne 22.9.2020 na základě žádosti 

právnické osoby: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1, IČ: 

03447286 zastoupené firmou M.O.Z. Consult s.r.o., IČ: 26686503, řízení o návrhu opatření obecné 

povahy podle ust. § 171 a  násl. § 173  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

(dále jen „ správní řád “)  a podle ust. § 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, 

předkládá návrh opatření obecné povahy pro 

 

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích BÍLINSKÁ, 

BOHUŠOVICKÁ, CIHLÁŘSKÁ, CTĚNICKÁ, CVIKOVSKÁ, ČAKOVICKÁ, ČESKOLIPSKÁ, 

DĚČÍNSKÁ, DVOUDÍLNÁ, HABARTICKÁ, HARRACHOVSKÁ, HEJNICKÁ, 

HLAVENECKÁ, CHRASTAVSKÁ, JABLONECKÁ, JETŘICHOVICKÁ, JIŘETÍNSKÁ, 

K LIPÁM, K ŠAFRÁNCE, KE KLÍČOVU, KLÍČOVSKÁ, KOJETICKÁ, KOPEČNÁ, 

KYTLICKÁ, LITOMĚŘICKÁ, LITVÍNOVSKÁ, LOVOSICKÁ, MĚŠICKÁ, MIMOŇSKÁ, NA 

KROCÍNCE, NA PROSECKÉ VYHLÍDCE, NA PROSEKU, NA ROZHRANÍ, NA SAMOTĚ, 

NA VYHLÍDCE, NA VYSOČANSKÝCH VINICÍCH, NAD JETELKOU,NAD KELERKOU, 

NAD KROCÍNKOU, NAD KUNDRATKOU, NAD ŠESTIKOPY, NN1726, NN290, NN3259, 

NN3260, NN3266, NN3267, NN3939, NN4286, NN5192, NN5330, NN5379, NN5439, 

NOVOBORSKÁ, OBVODOVÁ, OKŘÍNECKÁ, PÍSKOVCOVÁ, POD KROCÍNKOU,  

POLERADSKÁ, RUMBURSKÁ, SATALICKÁ, STOUPAJÍCÍ, ŠLUKNOVSKÁ, TEPLICKÁ, 

TROJMEZNÍ, U MATEŘSKÉ ŠKOLY, U PROSECKÉ ŠKOLY, U VINNÝCH SKLEPŮ, 

VALEČOVSKÁ, VARNSDORFSKÁ, VELTRUSKÁ, ZA STATKEM, ZÁRYBSKÁ, 

ZÁSADSKÁ, ŽANDOVSKÁ, v Praze 9 
 

spočívající v umístění svislého dopravního značení A11, A12b, B1, B12, B2, B20a, B24a, B24b, 

B28, B29, B4, B5, C2a, C3b, C4c, E12b, E13, E5, E7, E7b, E8b, E8d, E8e, IP10a, IP10b, IP12, IP22, 

IP4b, IP6, IZ5a, IZ8a, IZ8b, P2, P4, P7, vodorovného dopravní značení V10b, V10d, V10e, V10f, V10g, 

V12a, V12c, V13, V4, V5 a dopravních zařízení na výše uvedených místních komunikacích na území 

Městské části Praha 9, v rozsahu dle dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto návrhu a je 

zveřejněna spolu s tímto opatřením, za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci: 

 

a) 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. 

 

b) Instalace a umístění dopravního značení bude provedeno tak, aby nebránilo provádění údržby 

komunikace. 

 



c) Úřad městské části Praha 9, 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. 

 

d) Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena nejdříve od 10/2020 (dle klimatických 

podmínek) se zakrytím a s účinností dopravního značení od 04/01/2021. 

 

V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu, může kdokoli k návrhu uplatnit písemné 

připomínky, jestliže se domnívá, že jeho práva a povinnosti mohou být tímto opatřením přímo dotčeny.  

V souladu s dikcí ust. § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné 

námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo 

dotčeni. Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Úřadu městské části Praha 9, odbor dopravy, 

Sokolovská 14/324, Praha 9. 

 

Úřad městské části Praha 9, odbor dopravy,  ve smyslu ust. § 172 odst. 1 správního řádu 

v y z ý v á 

dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky, a to ve lhůtě do 30 dnů ode 

dne zveřejnění tohoto návrhu. 

 

Odůvodnění: 
 

Návrh na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, z důvodu regulace 

dopravy v klidu na základě celopražského koncepčního řešení, která se týká realizace dopravního 

značení pro vyznačení zóny placeného stání na části území Městské části Praha 9, předkládá žadatel 

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s., zastoupený M.O.Z. Consult s.r.o.. zóny placeného stání 

jsou realizovány podle Zásad pro zřizování zón placeného stání na území hl.m. Prahy, které byly 

schváleny usnesením Rady hl.m. Prahy dne 9.9.2014. Vlastnímu řízení musí předcházet zpracování 

analytického podkladu a navazujícího projektu organizace dopravy v klidu. Projekt organizace dopravy 

v klidu je schvalován samosprávou městské části a na tento projekt navazuje také schválení zákonem   

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, požadovaného nařízení obce, kterým se zóny vymezují.  

 

Tato zákonná podmínka je splněna v nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují 

oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu 

sjednanou v souladu s cenovými předpisy, které bylo novelizováno Nařízením č. 12/2018 Sb. hl. m. 

Prahy ze dne 01/09/2018 a dále č. 10/2019 ze dne 17/07/2020 a poslední novelizace proběhla dne 

01/06/2020. Dne 02.06.2020 Magistrát hl. m. Prahy, Odbor dopravy, Oddělení organizace dopravy 

vydal Zadání výzvy k zahájení realizace další etapy rozšiřování ZPS a to na TSK hl. m. Prahy, a.s. 

Zastupitelstvo městské části Praha 9 pak dne 22. září 2020 schválilo rozšíření zóny placeného stání do 

oblastí 9.1 – (rozšíření stávající oblasti) + 9.2 – oblast Proseku, Střížkova a Krocínky a oblasti 9.1 – 

okolí ulice Novovysočanská a Poděbradská a pověřilo uvolněného člena Rady MČ Praha 9 realizovat 

toto usnesení.  

 

Jsou tak naplněné všechny podmínky pro podání žádosti o stanovení změny místní úpravy 

provozu na pozemních komunikací potřebné pro realizaci přenesené působnosti výkonu státní správy – 

organizace dopravy formou zřízení a provozování zón placeného stání.  

 

 

     Mgr. Bc. Tomáš Svoboda 

     vedoucí odboru dopravy, v.r. 

 

Za správnost vyhotovení: Ing. Davidová                                                                                                              


