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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

 
 

Úřad městské části Praha 9, Odbor dopravy, příslušný podle ustanovení § 40, odst. 4 písm. a) a odst. 5 

písm. b) zákona na č. 13/1997 Sb., o  pozemních komunikacích v platném znění (dále jen „Zákon“), a 

dle § 124, odst. 6. zákona č. 361/2000 Sb., a dle ustanovení § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Správní řád“) po předchozím souhlasném 

vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy – Odboru služby dopravní policie č. j.  

KRPA-54010-1/ČJ-2020-0000DŽ ze dne 13. 02. 2020  

 

v y d á v á 

 

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

komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích  

 

opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  

 

K lipám – před domem č. p. 463/47 – podélné 

od 10. 06. 2022 do 31. 05. 2024, spočívající v: 

 

- instalaci svislého dopravního značení IP 12 „Vyhrazené parkoviště“ + S225 (symbol 

osoby na vozíku) + RZ: 9S2 8382 
- vyznačení vodorovného dopravního značení V 10f „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo 

přepravující osobu těžce tělesně postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“  

zajistí žadatel na své vlastní náklady objednáním u odborné firmy. 

 

- Úřad městské části Praha 9, 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 bude umístěno v rozporu se stanovenými 

podmínkami. 

- Dopravní značení musí být v reflexním provedení v základní velikosti a musí být osazeno 

na odpovídajících nosičích. Jeho umístěním nesmí být narušeno vnímání dopravní situace. 

Osazení přenosného dopravního značení a dopravního zařízení bude provedeno v souladu se 

situacemi dopravního značení připojenými v příloze, TP 66 a vyhláškou č. 294/2015 Sb.  

- Dopravní značení a zařízení bude umístěno a udržováno tak, aby byl umožněn bezpečný 

průjezd vozidel a pohyb pěších a byla tak zajištěna bezpečnost všech účastníků silničního 

provozu po celou dobu trvání dopravního opatření.  

- Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k poškození dotčené pozemní 

komunikace, jakož i jejích součástí a příslušenství.  

 

 

mailto:petrovam@praha9.cz


O d ů v o d n ě n í 

 
K umístění dopravního značení a zařízení se souhlasně vyjádřil dotčený orgán Policie ČR, Krajského 

ředitelství policie hl. m. Prahy, Odboru služby dopravní policie. Protože správní orgán neshledal žádné 

nesrovnalosti v navrhované přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích, žádost se 

považuje jako důvodná, a stanovení dočasné úpravy v silničním provozu za únosné, přistoupil 

k vydání tohoto opatření obecné povahy.   

 
Návrh na stanovení přechodné úpravy provozu na výše uvedených komunikacích předložil Odbor 

dopravy  ÚMČ Praha 9 na základě žádosti fyzické osoby držitele průkazu ZTP, ZTP/P. 

Cílem opatření je zřízení a užívání vyhrazeného parkovacího místa pro osobní vozidlo osoby ZTP, 

ZTP/P v prostoru parkujících vozidel. 

 

Opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích  

dle zákona o silničním provozu se vydává bez předchozího vyvěšení návrhu. 

 

Toto stanovení je součástí rozhodnutí č. j.: MCP09/087476/2022/OD/Pet ze dne 10. 06. 2022.  

Platnost stanovení končí současně s platností rozhodnutí, pokud není vydáno rozhodnutí o prodloužení 

nebo toto nenabude právní moci. Stanovení se stává součástí navazujících kladných rozhodnutí. 

 

Pro realizaci provedení a další informace kontaktujte TSK hl. m. Prahy a.s.,  

oddělení dopravního značení – p. Mužík, tel. č. 257 015 727, Miroslav.Muzik@tsk-praha.cz 

 

Příloha: Potvrzená situace dopravního značení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Mgr. Bc. Tomáš Svoboda, v. r.                                                                                                          

                                                                                                                vedoucí Odboru dopravy 

Za správnost vyhotovení: Marcela Petrová 

 

 

Stanovení se doručuje:    

   TSK hl. m. Prahy a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 

      ID: mivq4t3 (doručuje se do datové schránky) 

na vědomí:      Odbor občansko správní – k vyvěšení na úřední desku po dobu 15 dní 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 

 

 

Sejmuto dne: 
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