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Opatření obecné povahy 
 
Magistrát hl. m. Prahy, odbor pozemních komunikací a drah jako p íslušný správní ú ad podle 
§ 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zm n  
n kterých zákonů (zákon o silničním provozu), ve zn ní pozd jších p edpisů (dále jen „zákon 
č. 361/2000 Sb.“), a podle § 171 a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní 
pozd jších p edpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), na základ  posouzení žádosti adresáta, 
který na základ  plné moci zastupuje společnost Skanska a.s., IČ: 26271303, K ižíkova 682/34a, 
186 00 Praha 8, o stanovení p echodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Praze a 
po projednání s p íslušným orgánem Policie ČR, Krajské editelství Policie hl. m. Prahy, odbor 
služby dopravní policie 

vydává 
podle § 77 odst. 1 písm. c), odst. 5 a § 78 zákona č. 361/2000 Sb. a vyhlášky č. 294/2015 Sb., 
kterou se provád jí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpisů 
(dále jen „vyhláška č. 294/2015 Sb.“), 

opatření obecné povahy - 
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 

spočívající v umíst ní p enosného dopravního značení a za ízení na místní komunikaci I. t ídy 
v ulici Kutnohorská v Praze 15 v úseku ulic K M cholupům – Dolnom cholupská a na dalších 
dotčených pozemních komunikacích v Praze v termínu 16. 8. 2021 – 17. 10. 2021 podle 
p iložené dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, za níže uvedených 
podmínek pro jejich realizaci: 

a) Osazení dopravního značení a za ízení a úprava sv telného signalizačního za ízení budou 
provedeny v souladu s vyjád ením č.j.  Policie ČR, Krajského editelství Policie hl. m. Prahy, 
odboru služby dopravní policie č.j. KRPA-83762-3/ČJ-2021-0000DŽ, stanoviska MHMP, 
PKD č. 088/2021, v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb. a TP 66.  

b) Dopravní značky musí být v retroreflexním provedení v základní velikosti. Veškeré dopravní 
značení bude osazeno na odpovídajících nosičích. Dopravní značení bude udržováno tak, aby 
nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích po dobu trvání dopravního 
opat ení, realizací p echodné úpravy provozu nedojde k poškození dotčené pozemní 
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komunikace, jejích součástí a p íslušenství. Dopravní značky č. B 28 „zákaz zastavení“ 
s dodatkovými tabulkami budou na komunikaci umíst ny v dostatečném časovém p edstihu 
p ed dobou jejich platnosti. 

c) Magistrát hl. m. Prahy, odbor pozemních komunikací a drah může toto stanovení úpravy 
provozu na pozemní komunikaci zm nit, upravit, doplnit, pop ípad  zrušit, bude-li si to 
vyžadovat ve ejný zájem nebo v p ípad , že dopravní značení bude umíst no v rozporu se 
stanovenými podmínkami. 

d) Instalace dopravního značení a za ízení bude provedena v návaznosti na účinnost rozhodnutí 
o povolení částečné uzavírky v termínu od 16. 8. 2021 do 17. 10. 2021 podle jednotlivých 
etap.  
(1. etapa – práce na jízdním pruhu na východní stran  komunikace, 
2. etapa – práce na jízdním pruhu na západní stran  komunikace.) 

 
Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, p ípadn  jiné 
opat ení dotčeného správního ú adu vyžadované zvláštními p edpisy. 
 
Odůvodnění: 
Dne 2. 8. 2021 obdržel MHMP, PKD žádost společnosti Skanska a.s., K ižíkova 682/34a, 186 00 
Praha 8, IČ: 26271303, kterou na základ  plné moci zastupuje společnost DIPRO, spol. s r.o., 
Mod anská 1387/11, 140 00 Praha 4, IČ: 48592722, týkající se stanovení p echodné úpravy 
provozu na místní komunikaci I. t ídy v ulici Kutnohorská a dalších dotčených pozemních 
komunikacích v Praze z důvodu opravy dalšího úseku komunikace, tj. ul. K M cholupům – 
Dolnom cholupská.  
Návrh dopravního značení MHMP projednal s dotčeným orgánem Policie ČR, MHMP – PKD, 
ÚMČ Praha 15, ÚMČ Praha 22 a dalšími dotčenými MČ. Vzhledem k tomu, že správní orgán 
neshledal nesrovnalosti v navrhované p echodné úprav  provozu na pozemní komunikaci, žádost 
považuje za důvodnou a stanovení p echodné úpravy provozu z ve ejného zájmu za únosné, 
vydal toto opat ení obecné povahy. 
 
Poučení o opravném prostředku: 
Podle § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. opat ení obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem 
po dni vyv šení na ú ední desce. Ve smyslu § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. proti opat ení 
obecné povahy nelze podat ádný opravný prost edek. Návrh na zrušení opat ení obecné povahy 
je možné podat podle § 101a a 101b zákona č. 150/2002 Sb., soudní ád správní, ve zn ní 
pozd jších p edpisů. 
 
 
 
Ing. Aleš  K r e j č a 
ředitel odboru pozemních komunikací a drah 
v z. Ing. Jan Krejčí, Ph.D. v. r. 

STEJNOPIS, za správnost vyhotovení: Ing. Monika Vochozková 
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