
IČ  :  00231321   Úřad MČ Praha 18 – telefon/fax : Odbor dopravy 
DIČ  : CZ00231321 ústředna: 284 028 111 Telefon vedoucí: 284 028 176 

fax : 284 028 225 E-mail: kristyna.silhava@letnany.cz 

         MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18 
Úřad městské části  
Odbor dopravy 
Bechyňská 639 
199 00 Praha 9   

 
 

*MC18X00F80XU* 
Č. J.:                MC18  17770/2022 OD   
SP. ZN.:             MC18-S 446/2022/OD/Ši 
 
VYŘIZUJE:       Ing. Kristýna Šilhavá          
TEL.:                 284028176       
E-MAIL:            kristyna.silhava@letnany.cz                                         DATUM:        25. 03. 2022                                                     

    
      

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní 
úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění 

připomínek a námitek. 
 
 

Odbor dopravy ÚMČ Praha 18 (dále OD P18) jako silniční správní úřad, příslušný podle § 40, odst. 5 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (ve znění platných předpisů) a dle ust. § 124 odst. 
6 zákona č.361/2000 Sb., provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) zahájil řízení o návrhu obecné povahy 
podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se 
provádí zákon o silničním provozu, na základě žádosti, kterou podala dne 23. 03. 2022 společnost 
TTTG, s. r. o., Ankarská 2380/20, 162 00 Praha 6, IČ: 28967631, ve věci umístění přechodného DZ 
pro zvláštní užívání a částečnou uzavírku komunikace Schoellerova v úseku Mratínský potok – Marie 
Podvalové pro provedení stavby s názvem „Oprava vozovky – souvislá údržba“ v k. ú. Čakovice. 

 

OD P18 předkládá návrh opatření obecné povahy pro 

 
stanovení úpravy provozu na komunikaci Schoellerova v Praze Čakovicích 

 
spočívající umístění přechodného DZ pro zvláštní užívání a částečnou uzavírku komunikace 
Schoellerova v úseku Mratínský potok – Marie Podvalové pro provedení stavby „Oprava vozovky – 
souvislá údržba“ v k. ú. Čakovice v termínu Etapa I. A: 19. 04. 2022 – 09. 05. 2022 a Etapa I. B: 10. 
05. 2022 – 31. 05. 2022 dle přiložené situace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, za níže 
uvedených podmínek pro jejich realizaci: 

1. K osazení dopravního značení bylo vydáno stanovisko Policie ČR, KŘ policie hl. m. Prahy – 
odbor služby dopravní policie KRPA – 94688-1/ČJ-2022-0000 DŽ ze dne 23. 03. 2022. 

2. Instalace svislého dopravního značení bude provedena v souladu s ČSN  
EN 12899-1 Přechodné svislé dopravní značení – část 1: Přechodné dopravní značky (včetně 
změny Z1), ČSN 01 8020 - Dopravní značky na pozemních komunikacích (včetně jejich změn) a 
v souladu s TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 2 vydání v souladu 
se zák. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (ve znění pozdějších zákonů). 

3. Dopravní značky musí být v reflexním provedením v základní velikosti. Veškeré dopravní značení 
bude osazeno na odpovídajících nosičích. Umístěním dopravního značení nesmí být narušeno 
vnímání dopravní situace na komunikacích. 
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4. OD P18 si vyhrazuje právo toto stanovení místní 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.  

5. Instalace dopravního značení uzavírky a objízdné trasy bude provedena v termínu od 19. 04. 2022. 

 
 
V souladu s ust. § 77 odst. 2 zákona písm. b) o silničním provozu je dotčeným orgánem policie.  

 
v y z ý v á 

 
dotčený orgán, aby k návrhu opatření obecné povahy podával připomínky nebo námitky, a to ve lhůtě 
do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu. 
 
 

O d ů v o d n ě n í 
 
Návrh na stanovení úpravy provozu na komunikaci Schoellerova v úseku Mratínský potok – Marie 
Podvalové, předkládá na základě žádosti, kterou podala dne 23. 03. 2022 společnost TTTG, s. r. o., 
Ankarská 2380/20, 162 00 Praha 6, IČ: 28967631, ve věci umístění přechodného DZ pro zvláštní 
užívání a částečnou uzavírku komunikace Schoellerova pro provedení stavby s názvem „Oprava 
vozovky – souvislá údržba“ v k. ú. Čakovice, v termínu Etapa I. A: 19. 04. 2022 – 09. 05. 2022 a 
Etapa I. B: 10. 05. 2022 – 31. 05. 2022.   

K osazení dopravního značení bylo vydáno stanovisko Policie ČR, KŘ policie hl. m. Prahy – odbor 
služby dopravní policie KRPA – 94688-1/ČJ-2022-0000 DŽ ze dne 23. 03. 2022. S osazením 
dopravního značení souhlasil správce komunikace TSK hl. m. Prahy, a. s. smlouvou o dílo č. 
3/21/6000/038 ze dne 29. 07. 2021 a Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. souhlasným stanoviskem ze 
dne 22. 03. 2022. 

 
 
 
 
 
 
Ing. Kristýna Šilhavá 
Vedoucí odboru dopravy 
ÚMČ Praha 18 

                                                                                  
 
Obdrží:  
TTTG, s. r. o., Ankarská 2380/20, 162 00 Praha 6 
MČ Praha Čakovice, nám. 25. března 121, Praha 9  
TSK hl. m. Praha a. s., Řásnovka 8, Praha 1 
ROPID, a. s., Rytířská 10, Praha 1 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., Sokolovská 217, Praha 9 
 
Dotčený orgán 
Policie ČR, KŘ policie hl. m. Prahy – OSDP, Kongresová 2, Praha 4 
 
Na vědomí 
Záchranná zdravotnická služba, Korunní 2456, Praha 10 
Hasičský záchranný sbor, Sokolská 62, Praha 2 
 
Úřední deska: 
UMČ Praha  - Čakovice 
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