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Opatření obecné povahy

Městská část Praha 17, Úřad městské části - Odbor životního prostředí a dopravy, příslušný správní  
orgán  podle  ust.  §  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, obecně 
závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění  
pozdějších předpisů, podle ust. § 171 a násl. § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění, na základě návrhu žadatele a po písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR, Krajského 
ředitelství  policie  hl.  m.  Prahy  –  odbor  služby  dopravní  policie  Č.j.:KRPA-202728-1/Čj-2021-
0000DŽ, ze dne 04.08.2021

vydává

podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu ve znění pozdějších předpisů
a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích

opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

spočívající v umístění přechodného dopravního značení a zařízení na místních komunikacích 
ul.  Brunnerova – parkoviště NN3587  v rozsahu dle přiložené situace,  která je nedílnou součástí 
tohoto stanovení, za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci, z důvodu zařízení staveniště stavby 
„Bytový dům Laudova“ na pozemku parc. č. 1142/78 a 1142/79, k. ú. Řepy, Praha 6 – Řepy“. 

Termín 16.08.2021 – 31.07.2022 

Podmínky k provedení přechodné úpravy provozu:
1. Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno dle situace „Laudova 1. etapa – ZS“ z 

12.07.2021,  odsouhlasené Policií  ČR,  Krajské  ředitelství  Policie  hl.  m.  Prahy – odbor  služba 
dopravní policie dne 04.06.2021 pod Č.j.:KRPA-202728-1/Čj-2021-0000DŽ, TP 66 v souladu s 
vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. 

2. Dopravní značky musí být v reflexním provedení v základní velikosti. Veškeré dopravní značení a 
zařízení  bude  osazeno  na  odpovídajících  nosičích.  Umístěním  dopravního  značení  nebude 
narušeno vnímání dopravní situace.

3. Osazení  a  umístění  dopravního  značení  bude  provedeno tak,  aby  nebránilo  provádění  údržby 
komunikace.

4. Úřad  městské  části  Praha  17  -  Odbor  životního  prostředí  a  dopravy  si  vyhrazuje  právo  toto 
stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích změnit, upravit, doplnit, popřípadě zrušit, 
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bude-li  si  to  vyžadovat  veřejný  zájem  nebo  v případě,  že  dopravní  značení  bude  umístěno 
v rozporu se stanovenými podmínkami.

5. Instalace dopravního značení a zařízení bude prováděna v termínu 16.08.2021 – 31.07.2022 dle 
rozhodnutí Č.j.:ÚMČP17 012491/2021/ŽPD/Šupo ze dne 09.08.2021.  

Stanovení  dopravního značení  nenahrazuje povolení,  stanovisko,  posouzení,  případně jiné opatření 
dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy. 
   

Odůvodnění

Dne 02.08.2021 podal žadatel, společnost MS – Laudova, s.r.o., se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3,  
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO:06097308 v zastoupení,  na základě plné moci,  společností  J.i.P. se 
sídlem Hlavní 13, 250 67 Větrušice, IČO:25762001, v pověření pana Petra Havlíčka, bytem Umělecká 
310/2, 170 00 Praha 7,  žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 
ulice Brunnerova – parkoviště NN3587, která se týká osazení  přenosného dopravního značení pro 
zajištění bezpečnosti  a plynulosti  silničního provozu, z důvodu  z důvodu zařízení staveniště stavby 
„Bytový dům Laudova“ na pozemku parc. č. 1142/78 a 1142/79, k. ú. Řepy, Praha 6 – Řepy“. K 
žádosti se písemně vyjádřil zástupce Policie ČR, Krajské ředitelství hl. města Prahy – odbor služby 
dopravní policie dne 04.08.2021. Žádost je důvodná a stanovená přechodná úprava v dopravní situaci 
je z veřejného zájmu únosná.

Poučení

Proti  opatření  obecné  povahy  nelze  podat  opravný  prostředek.  Ve  smyslu  §  101a  násl.  zákona
č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, je možný přezkum u soudu. Toto 
opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení. 

Eva Šupolíková
referent odboru ŽPD
podepsáno elektronicky 

Vyvěšeno dne……………………………                                Sejmuto dne…………………………    

Toto opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne …………………

Příloha: situace DIO 1x

Rozdělovník:
1. Úřední deska MČ Praha 17 – doručení veřejnou vyhláškou (spolu s žádostí o vyvěšení formou 

veřejné vyhlášky na úřední desce Odboru životního prostředí a dopravy po dobu 15 dnů a zaslání  
dokladu o vyvěšení a sejmutí a dále o zveřejnění umožňující dálkový přístup)

2. MS  –  Laudova,  s.r.o.,  se  sídlem  třída  Kpt.  Jaroše  1922/3,  Černá  Pole,  602  00  Brno, 
prostřednictvím Petra Havlíčka, Hlavní 13, 250 67 Větrušice, IDDS: aeddyij

3. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1, OS Severozápad, 
IDDS:mivq4t3

Na vědomí: 
1. Policie ČR – KRPA, odbor služby dopravní policie, Kongresová 1666/2, 140 21 Praha 4, 

IDDS:rkiai5y
2. Městská policie Praha, Lýskova 1593, 150 00 Praha 5, služebna Řepy, IDDS:ktdeucu
3. Záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, 101 00 Praha 10, IDDS: 2ya36ee 
4. Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Jinonická 1226, 150 00 Praha 5, IDDS:jm9aa6j 
5. Městská  část  Praha  17,  ekonomický  odbor,  Žalanského  291/12b,  163  00  Praha  6  –  Řepy,  

IDDS:4mnbvza 
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