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Opatření obecné povahy 

 

Městská část Praha 5, Úřad městské části Praha 5, odbor dopravy, jako orgán obce s rozšířenou 

působností dle ust. § 124, odst. 6, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 

změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále podle ust. §171 a §173, odst. 1, zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 77, odst. 5, zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne 18. 1. 2023 

v y d á v á 

podle  ust. § 77, odst. 1, písm. c) a § 78, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 

a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se 

provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
 

opatření obecné povahy – 

stanovení časově omezené místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Matoušova u č. 4, 

spočívající v umístění svislého dopravního značení: IP12 + E 13 „pro 1 vůz Ústavního soudu a 
PČR“ dle odsouhlasené situace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, v termínu  dle rozhodnutí 
o zvláštním užívání komunikace za níže uvedených podmínek pro jeho realizaci: 
 

a) Osazení dopravního značení v reflexním provedení bude provedeno odbornou firmou v souladu 

s vyjádřením PČR KŘ hl. m. Prahy, OSDP KRPA   č.j. .: KRPA-13549-1/ČJ-2023-0000DŽ  ze dne  9. 

1. 2023, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích , 

ve znění pozdějších předpisů, TP 66 a ČSN –EN 12899-1.  

b) Údržba dopravního značení je plně v kompetenci žadatele. 

c) Městská část Praha 5, Úřad městské části Praha 5, 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 a zařízení bude umístěno v rozporu se 

stanovenými podmínkami. 
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Stanovení dopravního značení a zařízení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné 

opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.     

 

Odůvodnění: 

Dne 18. 1. 2023 byla podána žádost o stanovení časově omezené místní úpravy provozu na pozemní 

komunikaci Matoušova z důvodu zvláštního užívání komunikace formou vyhrazeného parkoviště pro 

Ústavní soud a PČR. Protože je vydání tohoto rozhodnutí spojeno se stanovením časově omezené místní 

úpravy provozu na pozemních komunikacích, byla žádost ve smyslu § 77, odst. 2, zákona č. 361/2000 

Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, projednána s příslušným dotčeným orgánem a výsledná situace přechodné úpravy provozu na 

pozemních komunikacích je ve smyslu § 77, odst. 5, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předmětem tohoto opatření 

obecné povahy.   

 

Poučení o opravném prostředku a způsobu nahlédnutí do opatření obecné povahy, vč. situací: 

Ve smyslu ust. § 173, odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 77, 

odst. 5, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, nabývá opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení 

veřejné vyhlášky, přičemž do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u 

správního orgánu, který opatření obecné povahy vydává, tj. na odboru dopravy Ú MČ P5 v návštěvních 

hodinách, popř. po domluvě. Ve smyslu ust. § 173, odst. 2, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek. Ve smyslu ust. § 

101a – 101d zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, je možný 

přezkum u soudu.  
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vedoucí odboru 

 

STEJNOPIS, za správnost vyhotovení: Zdenka Mášová 

 

Příloha: situace dopravního opatření  

Dotčený orgán: PČR KŘ hl. m. Prahy, OSDP 

 
 

 
 


