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Ředitelství silnic a dálnic ČR, lČo 659 93 390, Na Pankráci č'.p.546/56,140 00 Praha

ozNÁM ENí VEŘEJNoU VYHLÁšKoU
Návrh opatření obecné povahy
Návrh místníúpravy 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 působnostípodle $ 124 odst. 6
a podle s 77 odst. 1 písm. c) zákona č'' 36tl2ooo Sb', o provozu na pozemních komunĺkacích
a o změnách některých zákonů, ve zněnípozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zákon o provozu na pozemních
komunikacích"), na základě žádosti, kterou podalo
Ředitelství silnic a dálnic čR, lčo 659 93 39o, Na Pankráci č,.p.546|56,140 00 Praha
(dále jen ,,navrhovatel"), po předchozím projednánís PolĺciíčR, Krajské ředitelství policie Středočeského
kraje, Územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát (dále jen ,,Policie čR"1, oznamuje podle 5 77 odst. 5
podle
774 zákona
provozu
pozemních komunikacích
zákona

o

a

na

s 171

s

č,. 50o/2oo4 Sb', správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní ŕád"|, návrh opatření
obecné povahy (dále jen ,,ooP") - návrh místníúpravy provozu na pozemních komunikacích:

silnice lI. a IIl. tříd na územíoRP Benešov a místníkomunikace v Benešově a čerčanech.
v místě:

nasávací oblast dá]nice D 1 na územíoRP Benešov - viz projektová dokumentace.
popis místníúpravy provozu:

úprava orientačního dopravního značenív nasávací oblasti dáInice D 1 v rámci ,,Přeznačení
orientačníhodopravního značenív nasávací oblasti dálnic t. třídy - část Středočeský kraj".
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rozsahu schématu dopravně-inženýrských opatření se přiloženéschéma zveřejňuje

na úřední desce správního orgánu pouze způsobem umožňujícímdálkový přístup (elektronická úřední
deska). S úplným zněním ooP se lze rovněž seznámit na MěÚ Benešov, odboru výstavby a územního
plánování, oddělení silničníhosprávního úřadu, Masarykovo nám. 100, 3. patro, číslodveří 3L9 (budova

,,A"

-

Radnice)

v

Benešově (pondělí a středa, 8.00-]"7.00 hod., úterý, čtvrtek 8.00-14.00 hod.

po předchozí telefonické dohodě).

Čn (navrhovatel). odpovědná osoba
provozní
podle
úsek pro Středočeský kraj, Závod
tohoto stanovení:
za odbornou realizaci úpravy
Praha, p. Ladislav Veselý, tel.: 241 o84724.
Provedení místníúpravy provozu zajistí Řso

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:

1.

Provedení a umístění dopravního značenímusí být v souladu s vyhláškou č,' 294/2015 Sb., kterou
se provádějĺ pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále dle
příslušných platných technických norem a musí odpovídat TP 65 - Zásady pro dopravní značení
na pozemních komunĺkacích, schválené MD čR pod č'i. 532/2o13-120-sTsP/1 ze dne 3L7.2ot3
s Účinností od 1.8.2013. Dopravní značeníbude odpovídat čsN EN 12 899 _ 1 Stále svislé dopravní
značení.

_

2.

Vodorovné dopravní značenímusí odpovídat čsru EN

3'

Z důvodu zajištěníbezpečnosti silničníhoprovozu nebo jiného veřejného zájmu si správní orgán
vyhrazuje právo stanovit dalšídopravní značenínebo zařízení,případně stanovenízměnit.

4'

Během realizace nesmí dojít k ohroženíbezpečnosti silnĺčníhoprovozu, v případě nutnostĺ

5.

Dopravní značeníbude umístěno neprodleně, nejpozději do 6 měsícůod stanovení (nabytí účinnosti

1436 Vodorovné dopravní značení

a TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značenína pozemních komunikacích, schválené MD ČR
pod č.j. 538/2oL3-120-sTsP/1 ze dne 3I'7 '2073 s účinnostíod1'8.2013.

přechodných dopravních opatřen í je třeba jejich stanovení správním orgánem.

oOP). Fotodokumentaci provedeného značenízašle osoba odpovědná za realizacĺ místníúpravy

správnímu orgánu na e-mail uvedený v hlavičce této písemnosti.

Správní orgán podle 5 172 odst. 1 správního řádu

vyzývá

dotčenéosoby, aby k návrhu ooP podávaly písemné odůvodněnénámitky nebo písemné připomínky
ve lhůtě do 30 dnů od zveřeinění tohoto návrhu na úřednídesce správního orgánu.

odůvodnění
Dne 25.01.2018 podal navrhovatel žádost o stanovení místníúpravy provozu. Důvodem pro stanovení
místníúpravy provozu je úprava orientačního dopravního značenív nasávací oblasti dálnice D L. Návrh
stanovení místníúpravy provozu byl Policií ČRodsouhlasen dne 04.05.2018' Místníúprava provozu
se provádí pro zajištěníbezpečnosti a plynulosti silničníhoprovozu.
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Podle ustanovení 5 ]-2 odst. J- písm. d) zákona č' 73/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů se jedná o součásti pozemní komunikace. osazení dopravního značenía zařízení,
jeho kontrolu a udržování, zajišťujevlastník předmětné komunikace.
Úpravou se ukládají účastníkůmsilničníhoprovozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu
na pozemních komunikacích, obsaženév zákoně o provozu na pozemních komunikacích. Správní orgán
v souladu s ustanovením 5 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích
a v návaznosti na 5 I7I - 5 t74 správního řádu oznamuje formou ooP návrh na stanovení místníúpravy

provozu na pozemních komunikacích. Návrh ooP správní orgán zveřejňuje na úředníchdeskách

obecních úřadův obcích dle 5 77 odst' 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích. Podle 5 172
odst. 1 správního řádu musí být návrh ooP zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

Poučení

Dle 5 172 odst. 5 správního řádu mohou podat proti návrhu ooP písemnéodůvodněné námitky
ke správnímu orgánu do 30 dnů od zveřejněnítohoto návrhu na úřednídesce správního orgánu vlastníci
nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být
ooP přímo dotčeny. Návrh je zveřejněn patnáctým dnem po dnĺ vyvěšení na úřednídesce MěÚ
Benešov. Vtéto lhůtě můžedále podat písemnépřipomínky dle 5 I72odst.4, správního řádu, kdokoli,
jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být ooP přímo dotčeny. K později uplatněným námitkám,
příp. připomínkám nebude přihlédnuto' Zmeškáníúkonu nelze prominout'

S návrhem ooP se lze seznámít na MěÚ Benešov, odboru výstavby a územního plánování, oddělení
silničnísprávníúřad, Masarykovo nám. 1oo, 3' patro, číslodveří 320 (budova ,,A" - Radnice), v Benešově
(pondělí a středa, 8.00-17'00 hod.; úterý, čtvrtek 8.00-14.00 hod., po předchozí telefonické domluvě).

otisk úředního razítka
lng. Josef Humhal, Ph.D., v. r

odborný referent

Toto oznámení musí být na úřednídesce vyvěšeno nejméně po dobu 30 dnů.
Vývěsní lhůta začínáden následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den
po posledním dni v.ývěsní lhůty. Písemnost se zveřejňuje téžzpůsobem umožňujícímdálkový přístup'

Příloha
situace dopravního opatření- pouze způsobem umožňujícímdálkový přístup (na elektronĺcké úřední
desce)

obdrží
navrhovatel

Ředitelstvísilnic a dálnic ČR, lDDS: zjq4rhz
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vlastníci dotčených komunikací
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,Zborovská č.p. 8L/IJ,150 00
Praha 5-Smíchov
Město Benešov, odbor rozvoje města a správy majetku, Masarykovo náměstí č.p. 100, 256 01" Benešov
u Prahy
obec Čerčany,Václavská č.p. 36, 257 22 Čerčany

dotčenéorgány
Krajské ředitelství policie Středočeskéhokraje, Územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát, lDDs:
2dtai5u

ostatní - formou veřejné vyhlášky (s 172 odst. 1 správního řádu)
K vyvěšení na úřední desku obce, jejichž správních obvodů se opatření týká

Městský úřad Benešov, Masarykovo náměstí č'p. 100, 256 01 Benešov
obecní Úřad Struhařov lDDS: 7mzaszz
Městský úřad Bystřice, lDDS: pSxbe7a
obecní úřad Chlístov, lDDS: wqiajSc
obecní úřad Bukovany, lDDS: 77wakbi
Městský úřad Týnec nad Sázavou, lDDS: vrpbfxs

obecní úřad Nespeky, lDDS: zy3ajgq
obecníúřad PoříčínadSázavou, lDDS: irubiSb
obecní úřad Mrač, lDDS: u25jdtk
obecní úřad Čerčany,lDDS: k3tbe6v
obecní úřad Chocerady, lDDS: j3ka63m
Městský úřad Sázava, lDDS: st9bbj3
Úřad městyse český šternberk, lDDS: d8cb7pf
Úřad městyse Divišov, lDDS: qmpbeue
obecní úřad ostředek, lDDS: rs3bgk5
obecní úřad Řehenice, lDDS: zn9b6ry
obecní úřad Čtyřkoly, lDDS: 49hau35
obecní úřad Soběhrdy, lDDS: tgsauit
obecní Úřad Vranov, lDDS: fv6a9a3

obecníÚřad Kozmice, lDDS: gzsbgk9
Mrač
Bu
českÝ
šternberk a Divišov,
Úřad
městvse
Vranov,
Kozmice,
Soběhrdv,
ostředek, Řehenice' čtvřkolv,
oznámení
na veřeiné
tohoto
MěstskÝ úřad Bvstřice, TÝnec nad Sázavou a Sázava se žádaií o wvěšení
úřednídesce po dobu 30 dnů.
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