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Michaela šebová _ oprávněná úřední osoba

TELEFON:

377 754 Ż47

E-MAIL:

sebova@benesov-city.cz

DATUM:

06.04.2018

Robert Berka, nar. 17.08'I97s, L. máje č.p' 302, 257 47 Týnec nad Sázavou,
kterého zastupuje Quo s.r.o', lČo 264 87 985, Křižíkova č.p' 2158, 256 oI Benešov

ozNÁMENí vrŘĺ ruoU VYHLAšKoU
opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský Úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování, oddělení silničnísprávní úřad (dále jen
,,správní orgán"), věcně a místně příslušný obecníúřad obce s rozšířenou působnostípodle 5 77 odst. 1
písm. c) a S I24 odst' 6 zákona č. 367/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách

některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o provozu na

pozemních

komunikacích"), na základě žádosti, kterou podal

Robert Berka, nar. 17.08.1975,t. máje č.p. 3o2,257 41 Týnec nad Sázavou,
kterého zastupuje Quo s.r.o., lio 264 87 985, Křižíkova č.p. 2158, 256 01 Benešov

(dále jen ,,navrhovatel"), po předchozím projednání s Policií čR, Krajským ředitelstvím policie
Středočeského kraje, Územního odboru Benešov, Dopravního inspektorátu (dále jen ,,Policie čR"),
stanovuje podle $ 77 odst' 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a podle 5I71'- s 174 zákona
č. 50o/2oo4 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád") formou opatření
obecné povahy (dále jen ,,ooP") přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
siInice č. ll/106 a místníkomunikace v Chrástu nad Sázavou, na pozemku parc. č,. 4283/t, katastrátní
územíTýnec nad Sázavou
popis:

dopravní značenív souvislosti s úplnou uzavírkou místníkomunikace na pozemku parc. č. 428317,
katastráIní územíTýnec nad Sázavou; z důvodu v'ýstavby rodinného domu navrhovatele, přípojky
vodovodu a kanalizace.
termín:
t7 .o4.2018
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Umístěnídopravníhoznačeníje vyznačeno na situačním plánku, přesné parametry dopravního značení
ve vztahu ke komunikaci stanovují příslušnétechnické podmínky.
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odůvodnění

Dne 19.03'2018 podal navrhovatel žádost o stanovení přechodné úpravy provozu, pro zajištění
bezpečnosti a plynulosti silnĺčníhoprovozu v souvislosti s uzavírkou místníkomunikace v obci Chrást nad

Sázavou, z důvodu stavby rodinného domu navrhovatele, přípojky vodovodu

a

kanalizace' Návrh

přechodné úpravy provozu byl odsouhlasen PolicĺíčR dne t2.o3.zol8.

Podrobnosti umístění značenístanovují TP 66 ,,Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunĺkacích", schválených Mĺnĺsterstvem dopravy č'. j. 2I/2}15-120-TN/1 dne 12. března 2015.
Úpravou se stanovují odlišnépovinnosti pro účastníkysĺlničníhoprovozu oproti obecné úpravě provozu

na pozemních komunikacích, obsaženév zákoně o provozu na pozemních komunĺkacích.osazení
dopravního značení,jeho kontrolu a udržování, zajišťuje navrhovatel, na jehož žádost je přechodná
úprava stanovena.

Správníorgánvsouladusustanovením977odst. 1písm.c) aodst.5zákonaoprovozunapozemních
komunikacích a v návaznosti na s t7L - 5 174 správního řádu stanovil přechodnou úpravu provozu
na pozemních komunikacích formou ooP.
Dopravní značeníbude umístěno v uvedeném termínu po vydání pravomocného rozhodnutí o povolení
uzavírky, kde k povolení je příslušný Městský úřad Týnec nad Sázavou. Bez pravomocného rozhodnutí
o uzavírce nelze značeníumístit'
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Poučení
Podle ustanovení s 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích nabývá ooP účinnosti
pátÝm dnem po dni vwěšeníveřeiné vvhláškv. Podle ustanovení 5 173 odst' 2 správního řádu nelze
podat proti ooP opravný prostředek.

otisk úředníhorazítka
Michaela šebová, v. r
odborný referent

Toto oznámení musí být na úřednídesce vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.
Vývěsní lhůta začínáden následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den
po posledním dni vývěsní lhůty. Písemnost se zveřejňuje téŽ způsobem umoŽňujícímdálkový přístup.
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Krajská správa a údržbasilnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,Zborovská č'p. L1-,I5o2L
Praha 5
Město Týnec nad Sázavou, lDDS: vrpbfxs

dotčenéorgány
Krajské ředitelství policĺe Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát, |DDS
2dtai5u
na vědomí
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov, lDDS: dz4aa73
Zdravotnická záchranná služba Benešov, Máchova č.p.400, 256 01 Benešov u Prahy

ostatní - formou veřejné vyhlášky (5 172 odst. 1 správního řádu)
K vyvěšení na úřední desku

Městský úřad Benešov, Masarykovo náměstíč'p. 100, 2560L Benešov
Městský riřad Týnec nad Sázavou, lDDS: vrpbfxs

MěstskÝ úřad TÝnec nad Sázavou se žádá o vvvěšenítohoto oznámení na veřeĺné úřední desce po dobu
15 dnů.
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