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B E S s.r'o', lČo Ę7 92 553, Sukova č.p. 625, 256 01 Benešov,
kterou zastupuje Quo s'r.o., lČo264 87 985, Křižíkova č.p.2L58, 256oL Benešov
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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 příslušnýobecníúřadobce srozšířenou působnostípodle $ 77 odst. 1
písm. c) a 5 724 odst' 6 zákona č.. 36l/2000 Sb., o provozu na pozemních komunĺkacích a o změnách
něktených zákonů, Ve znění pozdějších předpĺsů (dále jen ,,zákon o provozu na pozemních
komunikacích"), na základě žádosti, kterou podala společnost

B E S s.r.o., Sukova č.p. 625, 256 01 Benešov,
kterou zastupuje Quo s.r.o., 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 5 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a podle s 171' - 9 174 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 pozemnĺch komunikacích

silnice č. l!l/1068, silnice č. Ill/1069 a místníkomunikace na pozemku parc. č. 457819, katastrální
územíTýnec nad Sázavou;
popis:

dopravní značenív souvislostl s částečnou uzavírkou silnice č. lll/1068 v Týnci nad Sázavou - Brodce,
ve staničenícca km o,771- 0,850. Pracovní místo dte schématu Bl5.Ĺ; z důvodu opravy komunikace;
termín:
16.07

.zot8 - 22.07 .2018.
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Umístění dopravního značeníje vyznačeno na situačnímplánku, přesné parametry dopravního značení
ve vztahu ke komunikaci stanovují příslušnétechnĺcképodmínky.
Detail pľmovnĺhomĺsra _ dle upľaĺenéhoĺchéma ł|5.l s potun€m

tłtŤ. Ź.7E

DZ c ĺnaximální déhe 5o

ĺn.

'ri

Provedení přechodné úpravy provozu zajĺstínavrhovatel. odpovědná osoba za odbornou realizaci
úpravy pod!e tohoto stanovení (umístění, kontrolu a údržbu) je: Zdeněk Pohořal, te!.: 317 722łLí-.
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Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1-. Provedení a umístění dopravního značenía zařízen'l, popř. užitísvětelných signálri, musí být
v souladu s vyhláškou č' 294/2075 Sb., kterou se provádějí pravĺdla provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále dle příslušných platných technických norem.
Při jejich umisťování se postupuje podle TP 65 _ ,,Zásady pro dopravní značenína pozemních
komunikacích", schválených Minĺsterstvem dopravy pod č.j. 532/2ot3-120-sTsP/1 dne 31.7.2013
s odchylkami stanovenými TP 66 ,,Zásady pro označovánípracovních míst na pozemních
komunikacích", schválených Minĺsterstvem dopravv ć.j.21'/2015-L20-TN/1dne 12' března 20].5.

2.

Přechodnou úpravu provozu lze provést nejdříve po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení
uzavĺrky, resp' rozhodnutí o povolení zvláštního užíváníkomunikace, dle zvláštníhoprávního
předpisu, vydaného příslušným silničnímsprávním úřadem.

3.

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

4.
5.

Veškerédopravní značenía zaŕízeníbude umístěno tak, aby nezasahovalo do rozhledových poměrů
křižovatek, resp' přĺpojení účelovýchkomunikací a sousedních nemovitostí.
Z důvodu zajištěníbezpečnosti sĺlničníhoprovozu nebo jiného veřejného zájmu

si správní orgán

vyhrazuje právo stanovĺt dalšídopravní značenínebo zařízenĹ případně stanovení změnĺt.

odůvodnění

Dne 22.06.2018 podal navrhovatel žádost o stanovení přechodné úpravy provozu, pro zajištění
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu vsouvislosti s částečnouuzavírkou silnice č. lll/1068 vTýnci
nad Sázavou - Brodce, z důvodu opravy komunikace. Návrh přechodné úpravy provozu byl odsouhlasen
Policií ČR dne 28.06.2018'
Podrobnosti umístění značenístanovují TP 66 ,,Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích", schválených Ministerstvem dopravy č. j' 21/2ot5-120-TN/1 dne 12. března 2015.
Úpravou se stanovují odlišnépovĺnnosti pro účastníkysilničního provozu oprotĺ obecné úpravě provozu
na pozemních komunikacích, obsaženév zákoně o provozu na pozemních komunĺkacích. osazení
dopravního značení,jeho kontrolu a udržování, zajĺšťujenavrhovatel, na jehož žádost je přechodná
riprava stanovena.

Správníorgánvsouladusustanovením977odst'1písm.c) aodst.5zákonaoprovozunapozemních
komunikacích a v návaznostĺ na 5 77I - $ 174 správního řádu stanovil přechodnou úpravu provozu
na pozemních komunikacích formou ooP.
Poučení
Podle ustanovení s 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích nabÝvá ooP účĺnnosti
pátÝm dnem po dnĺ vwěšeníveřeiné whláškv. Podle ustanovení s 173 odst. 2 správního řádu nelze
podat proti ooP opravný prostředek'
otisk úředního razítka
Michaela Šebová, v. r
odborný referent
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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 přístup.

obdrží
pce nav rhov ate l e (dod
Quo s.r.o., IDDS: 6k8cgy5

zó stu

ej

ky)

vląstnĺk dotčenékomunikace (dodejky)
Krajská správa a údržbasilnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská č.p.t1-,tso21- Praha 5
Město Týnec nad Sázavou, lDDS: vrpbfxs
dotčenéorgány
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát, lDDS:

2dtai5u

ostatní- formou veřejné vyhlášky (5

tlz

odst. 1 správního řádu)

K vyvěšení na úřední desku

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

256oI Benešov

MěstskÝ úřad TÝnec nad Sázavou se žádá o vwěšenítohoto oznámení na veřeiné úřední desce po dobu
15 dnů'
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