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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 příslušnýobecní úřad obce s rozšířenou působností podle 5 77 odst. 1
písm. c) a g tŻ4 odst. 6 zákona č. 361/2000 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

3K Značky s.r.o., tčo 25o 56 271, Jiráskova č.p. 1519,

25Lot Říčany

(dále jen ,,navrhovatel"), po předchozím projednání s Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie
Středočeského kraje, Územního odboru Benešov, Dopravního inspektorátu (dále jen ,,Policie čR"),
stanovujepodle577odst.5zákonaoprovozunapozemníchkomunikacíchapodles171-5174zákona
č.. 5o)l2oo4 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád") formou opatření
obecné povahy (dále jen ,,ooP") přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
silnice

č,. nlrc7

v čakovicích

popis:

dopravní značeníobjízdné trasy uzavírky silnice č. ll/603 (2. etapa), vedené po silnici č. Il/107, bude
v čakovicíchupraveno - schválené dopravní značenía semafory budou odstraněny a nahrazeny
dopravními značkami A 6a Zúženávozovka a B 20a Nejvyššídovolená rychlost 30 km/hod.
ostatní dopravní značení,schválené stanovením přechodné úpravy provozu, které správní orgán vydal
dne 28.05.2018 pod č.j' MUBN/43549/2ol8/vÝsl, zůstává beze změn'
termín: 05.06.2018 - 20.08.2018
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Umístění dopravního značeníje vyznačeno na situačnímplánku, přesné parametry dopravního značení
ve vzta hu ke komunikaci sta novují příslušnétechnické podm ínky'
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odůvodnění

Dne 07.05.2018 podal navrhovatel žádost o stanovení přechodné ĺipravy provozu, pro zajištění
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v souvislosti s dopravnĺm značenímobjízdnétrasy uzavírky
silnice č. l11603 (2. etapa), Vedené po silnicích ć,.ll/706,ll/to7,lll/1065 alll/6032 a dalšíhosouvisejícího
dopravního zařízení a značení.Návrh přechodné úpravy provozu byl odsouhlasen Policií čR dne
18.05'2018 a dne 28.05.2018, správní orgán dne 28'05.20L8 pod č.j. MUBN/43549/2ot8/vÝsl vydal
stanovení přechodné úpravy dopravního značení'
Na základě návrhu investora stavby opravy silnice č. ll/603, tj. Krajské správy a údržbysilnic SK p.o.,
správní orgán dopravní značenía zařízení na sĺlnici č' lllLo7 v Čakovicích projednal dne 04.06.2018
s PoliciíČR.policie čR odsouhlasila výše uvedenou změnu dopravního značení.
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Vzhledem k naléhavosti rychlého řešení této komplikované dopravní situace, tj. z důvodu veřejného
zájmu správníorgán ve smyslu 5 173 odst. 1 správního řádu nevydává návrh oPP, ale rovnou stanovuje
formou ooP přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.

Podrobnostĺ umístění značenístanovují TP 66 ,,7ásady pro označování pracovních míst na pozemních

komunĺkacích",schválených Ministerstvem dopravy č.' j' 2t/2ot5-120-TN/1 dne 12. března 2015.

Úpravou se stanovují odlišnépovinnosti pro účastníkysilnĺčníhoprovozu oproti obecné úpravě provozu

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

Správníorgánvsouladusustanovenímg77odst. 1písm'c) aodst.5zákonaoprovozunapozemních
komunikacích a v návaznosti na 5 L71, - $ L74 správního řádu stanovíl přechodnou úpravu provozu
na pozemních komunikacích formou ooP' V souladu s ustanovením 9 77 odst. 4 zákona o provozu

na pozemních komunikacích a 5 173 odst. 1 správního řádu nevedl správní orgán řízenío návrhu a vydal
ooP, neboť se jedná o stanovení přechodné úpravy provozu v případě, kde hrozí nebezpečíz prodlení
a újma na veřejném zájmu a je nezbytné nevyhovujícístav odstranit v nejkratšímmožnémtermínu.

Poučení
Podle ustanovení 5 173 odst. L správního řádu nabÝvá ooP účinnostĺdnem wvěšení veřeiné vvhláškv.
Podĺe ustanovení $ 173 odst. 2 správního řádu nelze podat proti ooP opravný prostředek.

lng. Beatrix Jĺráňová

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 téžzpůsobem umožňujícímdálkový přístup.

obdrží
navrhovatel (dodejky)
3K Značky s.r.o., lDDS: 7qpdp9i

vlastnĺk dotčenékomunikace (dodejky)
Krajská správa a údržbasilnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,Zborovská č.p. 8I/11',150 00
Praha 5-Smíchov
Město Týnec nad Sázavou, lDDS:vrpbfxs
dotčenéorgány
Krajské ředitelství polĺcie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, lDDS: 2dtai5u
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov - JlH, dopravní inspektorát,
lDDS:2dtaĺ5u
věÚ Říčany,odbor správních agend a dopravy, lDDS: skjbfud
ostatní - formou veřejné vyhlášky (9

ĺlz odst. 1 správního řádu)
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K vyvěšení na úřední desku

Městský úřad Benešov, Masarykovo náměstíč.p. 100, 256 01 Benešov
Městský úřad Týnec nad Sázavou, lDDS: vrpbfxs
obecní úřad Řehenice, lDDS: zn9b6ry

MěstskÝ

úřad TÝnec nad

Sázavou

na veřeiné úřednídescepo dobu

]_5

VV

a obecní úřad Řehenice se žádaií o vvvěšení tohoto oznámení
dnů.
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