
Městská část Praha 9

Úřad městské části

Odbor dopravy

Sokolovská 14/324, Praha 9

 

  

Č.j.:_

Spis. zn:_

Telefon:

V Praze dne_

   

Rozhodnutí

Úřad městské části Praha 9, jako silniční správní úřad, příslušný podle ustanovení § 40 odst. 4

písm. a) a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a vyhlášky hlavního města Prahy č. 55/2000

Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, se souhlasem

Policie ČR Kra'ského ředitelství licie hl. m. Prahy, odboru služby dopravní policie, č.j.:_

_zedne_, vydává toto rozhodnutí žadateli:

 

dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

omezuje veřejný přístup

na pozemní komunikaci ul._,V Praze 9, nacházející se na pozemku parc. č._, k.ú.

_.Veřejný přístup bude omezen do ravním zařízením — parkovací závo , instalované V místě

vjezdu na pozemek parc. č._, k.ú. , z místní komunikace ul. .

Přílohy rozhodnutí, které jsou jeho nedílnou součástí:

a) schválený a potvrzený zákres

Toto rozhodnutí se vydává za podmínek:

a) Doplňované dopravní zařízení — parkovací závory nesmí být V rozporu se stávajícím dopravním

značením a musí tvořit ucelený systém dopravního značení. Instalace dopravního zařízení —

parkovací závory bude V souladu s TP 142.

Odůvodnění

Dne_ podala_

V katastrálním území V Praze, se souhlasem vlastníka pozemku Hlavního města Prahy, č.j.

, ze dne_(dále jen „žadatel“), žádost zdejšímu silničnímu s rávnímu

úřadu o omezení veřejného přístupu do ulice! umístěné na pozemku parc. č. V k.ú.

_,jehož je Hlavní město Praha vlastní em. mezení spočívá V instalaci dopravního zařízení —

parkovací závory, V místě vjezdu do ulice- od ulice-, V Praze 9.

Důvodem žádosti je zamezení vjezdu a parkování vozidel za účelem efektivního vymáhání

dodržování vydaného dopravního omezení — parkování se souhlasem MC Prahy 9. Tento režim byl



stanoven na základě četných žádostí rezidentů V dané lokalitě na řešení dopravy v klidu mimo místa

začleněná do zon placeného stání na území Městské části Prahy 9. Řidiči zneužívají parkovací místa,

určenýchjako pokrytí nároku dopravy v klidu uvedeného objektu, motoristy, kteří nej sou rezidenty nebo

abonenty. Oprávněná vozidla pak nemohou stání využívat a jsou nucena parkovat v místech, kde tvoří

překážku provozu na pozemních komunikacích. Žadatel tímto prokázal oprávněný zájem na omezení

veřejného přístupu, ve smyslu § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích. Silniční správní úřad se

proto domnívá, že stanovená lhůta je postačující pro uplatnění práv účastníků řízení a není jí ohrožen

účel řízení.

Na základě výše uvedeného rozhodl silniční správní úřad tak, že omezil veřejný přístup na

předmětnou pozemní komunikaci ul.-, nacházející se na pozemku parc. č. _, k.ú.

Poučení

Proti rozhodnutí mají účastníci řízení právo podat odvolání, ústně do protokolu nebo písemně,

a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k Odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu

hl. m. Prahy, prostřednictvím Odboru dopravy Úřadu městské části Praha 9. Odvolání jen proti

odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby

jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník dostal jeden stejnopis.

   vedoucí odboru dopravy

Rozhodnutí se doručuje:

účastníci řízení:


