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- oprávněná

úřední osoba

Fastav Bau, s.r.o., lČo 27o78I4I, náměstí l. P. Pavlova č'p.7789/5,120 00 Praha 2

ozNÁMENí vrŘĺruoU VYHLAšKoU
opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování, oddělení silnĺčnísprávní úřad (dále jen
,,správní orgán"), věcně a místně příslušnýobecní úřad obce s rozšířenou působností podle 5 77 odst.7
písm. c) a 5 I24 odst. 6 zákona č,' 36712000 Sb', o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů, Ve znění pozdějších předpĺsů (dále jen ,,zákon o provozu na pozemních
komunikacích"), na základě žádosti, kterou podala společnost
Fastav Bau, s.r.o., Ičo 27o 78 t4t, náměstí l. P. Pavlova č,.p. t789l5,12o oo Praha 2

(dále Jen ,,navrhovatel"), po předchozím proJednánÍ s Policií čR, Krajským ředitelstvím pollcle
Středočeskéhokraje, Územního odboru Benešov, Dopravního inspektorátu (dále jen ,,Policĺe čR"),
stanovuje podle s 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunĺkacích a podle s777- 5174 zákona
č,. 5ool2oo4 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád") formou opatření
obecné povahy (dále jen ,,ooP") přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
si!nice č,.lllLo6,místníkomunikace ulice Husova, 9. května, Na Hlinkách, Družstevní, Komenského, vše
v Týnci nad Sázavou.

popis:

Dopravní značenív souvislosti s uzavírkou místní komunikace na pozemcích parc. č. 3089/35 a 382512,
katastrální území Týnec nad Sázavou, ulice Na Hllnkách.

termín:
29.O6.20t8

-

2t .O7 .20L8.
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Umístění dopravního značeníjevyznačeno na situačnímplánku, přesné parametry dopravního značení
ve vztahu ke komunikaci stanovují příslušnétechnické podmínky.

Provedení přechodné úpravy provozU zajistí navrhovatel. odpovědná osoba za odbornou realizaci
úpravy podle tohoto stanovení (umístění, kontrolu a údržbu)je: Petr Mykytyn, tel.: 725 s4379o.
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

L

Provedení a umístění dopravního značenía zaŕkení,popř. užitísvětelných signálů, musí být
v souladu s vyhláškou č' 294/20L5 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních

komunikacích, ve znění pozdějšíchpředpisů, dále dle příslušnýchplatných technických norem'
Přĺ jejich umisťování se postupuje podle TP 65 _ ,,7ásady pro dopravní značenína pozemních
komunikacích", schválených Ministerstvem dopravy pod č..j. 532/2oI3-120-sTsP/1 dne 31'7.2013
s odchylkami stanovenými TP 66 ,,Zásady pro označovánípracovních míst na pozemních
komunikacích", schválených Ministerstvem dopravv č''j.2L/2}1'5-120-TN/1dne ].2. března 2015.

2.

Přechodnou úpravu provozu lze provést nejdříve po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení
uzavírky, resp. rozhodnutí o povolení zvláštního užíváníkomunikace, dle zvláštníhoprávního
předpisu, vydaného příslušným silničnímsprávním úřadem. Pokud stanovení přechodné úpravy
provozu spadá do kompetence více správních orgánů, bude značeníosazeno nejdříve po jeho
stanovení všemi příslušnýmisprávními orgány, aby tvořilo ucelený systém; tímto není dotčena
podmínka uvedená v předchozí větě.

3.

Pokud pominou důvody pro provedení přechodné úpravy provozu, bude neprodleně obnovena

4.

Veškerédopravní značenía zařízeníbude umístěno tak, aby nezasahovalo do rozhledových poměrů
křižovatek, resp. připojení účelovýchkomunikací a sousedních nemovitostí,

5.

místníúprava provozu,

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

odůvodnění

Dne 31.05.20L8 podal navrhovatel žádost o stanovení přechodné úpravy provozu, pro zajištění
bezpečnosti a plynulosti silničníhoprovozu v souvislosti s uzavírkou místníkomunĺkace v Týnci nad
Sázavou, z důvodu opravy povrchu vozovky, vybudování nových parkovacích míst a nového přechodu
pro chodce. Návrh přechodné úpravy provozu byl odsouhlasen PolĺcĺíčR dne 31.o5.2018.

Podrobnosti umístění značenístanovují TP 66 ,,Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích", schválených Ministerstvem dopravy č. i. 21'/2o15-120-TN/]- dne 12. března 2015.

Úpravou se stanovují odlišnépovinnosti pro účastníkysilničníhoprovozu oprotĺ obecné úpravě provozu
na pozemních komunikacích, obsaženév zákoně o provozu na pozemních komunikacích. osazení
dopravního značení,jeho kontrolu a udržování, zajĺšťujenavrhovatel, na jehož žádost je přechodná
úprava stanovena.

Správníorgánvsouladusustanovením577odst.Lpísm.c) aodst.5zákonaoprovozunapozemních
komunikacích a v návaznostĺ na 5 L7t - 5 174 správního řádu stanovil přechodnou úpravu provozu
na pozemních komunikacích formou ooP.
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Poučení

Podle ustanovení s 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích nabÝvá ooP účinnosti
pátým dnem po dni vvvěšení veřeiné vvhĺáškv. Podle ustanovení 5 173 odst. 2 správního řádu nelze
podat protĺ ooP opravný prostředek.

otisk úředního razítka.
Michaela Šebová, v.
odborný referent

r

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 vývěsnílhůty.Písemnost se zveřejňuje téžzpůsobem umožňujícímdálkový přĺstup.

Příloha
Situace dopravn ího opatření.

obdrží
navrhovatel (dodejky)
Fastav Bau, s.r.o., IDDS: v3spy6b
vlastnĺk dotčenékomunikace (dodejky)
Krajská správa a údržbasilnic Středočeského kraje, p.o, Zborovská č.p. L1, 150 2L Praha 5
Město Týnec nad Sázavou, lDDS: vrpbfxs
dotčenéorgány
Krajské ředĺtelství polĺcie Středočeského kraje, Územníodbor Benešov, Dopravní ĺnspektorát, lDDS:

2dtai5u

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

Městský úřad Benešov, Masarykovo náměstí č.p. 100, 256 01 Benešov
Městský úřad Týnec nad Sázavou, lDDS: vrpbfxs

Městský úřad Týnec nad Sázavou se žádá o VVVěšení tohoto oznámení na veřeĺné Úřední desce po dobu
15 dnů.
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