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Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní
úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění
připomínek nebo námitek
Magistrát hl. m. Prahy, odbor pozemních komunikací a drah, jako příslušný správní úřad 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“), podle
ust. § 171 a § 172 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, ve znění
pozdějších předpisů, na základě žádosti Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. č.j.
TSK/55427/20/2002 ze dne 16. 12. 2020 po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,
Krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy, odboru služby dopravní policie, č.j. KRPA 153891/ČJ-2020-0000DŽ ze dne 15. 1. 2020, předkládá
návrh opatření obecné povahy pro
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
spočívající v obnově časového omezení ve vyhrazených jízdních pruzích umístěním svislého
dopravního značení E 13 s příslušným časovým omezením na dotčených pozemních
komunikacích ve správních obvodech MČ Praha 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15 dle přiložené
dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto návrhu, za níže uvedených podmínek
pro realizaci případného budoucího stanovení:
1. Úpravy dopravního značení budou v případě vydání opatření obecné povahy pro stanovení
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích provedeny odbornou firmou v souladu
s přiloženou dokumentací, prováděcí vyhláškou k zákonu o silničním provozu, příslušnými
normami a technickými podmínkami.
2. Případný budoucí požadavek na úpravu dopravního značení může být realizován pouze
na základě nově vydaného stanovení místní úpravy provozu.
3. Vydané opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu, na jehož základě by
byla navržená místní úprava provozu na pozemních komunikacích realizována, nebude
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nahrazovat povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního
úřadu vyžadované zvláštními předpisy.
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 Magistrátu
hl. m. Prahy, odboru pozemních komunikací a drah, Jungmannova 29/35, 111 21 Praha 1.
Magistrát hl. m. Prahy, odbor pozemních komunikací a drah, ve smyslu ust. § 172 odst. 1
správního řádu
vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky, a to ve lhůtě
do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.
Odůvodnění
Na základě žádosti Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. ze dne 16. 12. 2020, usnesení
Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 21/27 ze dne 12. 11. 2020, Rady hl. m. Prahy č. 2860 ze dne
14. 12. 2020, nesouhlasu široké veřejnosti s realizací vydaného opatření obecné povahy
ke zrušení časového omezení ve vyhrazených jízdních pruzích (VJP) pro vozidla BUS, městské
policie, integrovaného záchranného systému, taxislužby a cyklisty č.j. MHMP1630535/2020/O4/Kf ze dne 29. 10. 2020 a nové analýzy společnosti ROPID týkající se
možných úprav časového omezení ve VJP správní orgán tímto navrhuje obnovit časové omezení
u všech úseků VJP, kde bylo výše uvedeným opatřením obecné povahy časové omezení zrušeno
(netýká se úseků komunikací, kde mezitím došlo k vydání stanovení místní úpravy provozu
v rámci samostatného projektu). Celodenní režim platnosti předmětného dopravního značení by
sice podle správního orgánu byl i zde z hlediska preference BUS MHD užitečný (v režimu
24 hodin/7 dní v týdnu funguje již dnes 66 % VJP), avšak v rámci hledání kompromisního řešení
mezi potřebami individuální automobilové dopravy a preferencí městské hromadné dopravy
na komunikační síti hl. m. Prahy není v tuto chvíli i s ohledem na aktuální epidemickou situaci
efektivní jej hromadně zavádět.
K návrhu OOP se kladně vyjádřil dotčený orgán Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m.
Prahy, Odboru služby dopravní policie ve svém stanovisku ze dne 15. 1. 2021.
Dokumentace dopravního značení k obnově časového omezení ve VJP tvoří přílohu tohoto
návrhu OOP (seznam úseků, typových značek a mapový podklad).
Dále správní orgán navrhuje, aby případná úprava časového omezení ve VJP byla do budoucna
řešena vždy jednotlivě (samostatně) pro každou lokalitu. Je potřeba, aby každá žádost o úpravu
(změnu či odstranění) časového omezení v dotčeném úseku VJP na konkrétní pozemní
komunikaci byla ze strany žadatele řádně odůvodněna s uvedením všech kladných i záporných
aspektů navrhovaného záměru, tedy aby poskytovala dostatečný podklad pro její posouzení
a případné vydání návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu.

Ing. Aleš K r e j č a v. r.
ředitel odboru pozemních komunikací a drah

STEJNOPIS,

za správnost vyhotovení: Ing. Filip Kolerus

Přílohy:
Dokumentace DZ (seznam úseků, typových značek a mapový podklad)
Obdrží:
TSK hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1
Na vědomí: Policie ČR, KŘP hl. m. Prahy, OSDP
ÚMČ Praha 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15
MHMP ODO
ROPID
PKD-O4 sektor Kf
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• prvni cislo s pismenem oznacuje lokalitu z
pi'ilozeneho seznamu: Casove omezeni vybranych
vyhrazenych jizdnich pruhU
• druhe cislo odkazuje na seznam typovych znaeek
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