nnĚsrsrÝ ÚŘno ee!!ešov
Masarykovo náměstí 100
1ł"n*sou256 oL Benešov

te l;

fax:

e-mail

317 7541.1.L
317 754 r99
mubene@ benesov-city.cz
epodatelna @ benesov-city.cz

oDBoR výsrRvsv A ÚzEMNíHo PLÁNoVÁNí
oddělení silničnísprávní úřad
čÍsrolĺoľłcÍ
spls.

ztĺAčrĺ:

VYŘlzUJe:

MUBN/ 92111/2orglvÝsr
vÝsr /52899/2018/lB
lng. Beatrix Jiráňová

TELEFON:

377 754 244

E-MAĺL:

jiranova

DATUM:

30.07.2018

@

_

oprávněná úřední osoba
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METAZ Týnec a.s., lČo 247 59 597, Senovážnénáměstí č.p. 1588/4, 11o oo Praha,
kterou zastupuje Tomáš Horáček, nar. 11.11.].986, Převýšov č'p.82, 503 51 Převýšov

ozNÁMENí VEŘEJNoU VYHLÁšKoU
oPATŘENíoBEcNÉ PoVAHY
Stanovení místníúpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování, oddělení silničnísprávní úřad (dá|e jen
,,správní orgán"), věcně a místně příslušnýobecní úřad obce s rozšířenou působnostípodle s 124 odst. 6
a pod|e $ 77 odst. 1 písm. c) 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 ze dne 30.05'2018, kterou podala společnost

METAZ Týnec ä.S., lčo 247

59 s97,

Senovážnénáměstí č.p. !58814, 110

kterou zastupuje Tomáš Horáček, nar. 11.11.1986, Převýšov č.p. 82, 503 51 Převýšov

oo

Praha,

(dále jen ,,navrhovatel"), Po předchozím projednání s PolĺciíČR, Krajským ředĺtelstvím policie
Středočeskéhokraje, Územního odboru Benešov, Dopravního inspektorátu (dále jen ,,Policie ČR"),

vydávápodleg77odst.5zákonaoprovozunapozemníchkomunikacíchapodle517I-s174zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,správní řád") opatření obecné
povahy (dále jen ,,ooP") pro stanovení místníúpravy provozu na pozemních komunikacích:
na pozemních komunikacích: příjezdová komunikace do areálu firmy METAZ Týnec a. s.
v místě: na pozemku parc. č. 3077/t k. ú. Týnec nad Sázavou

popis: Y Ĺ2cZákaz zastavení v délce cca

33 m

Umístění dopravního značeníje vyznačeno na situačním plánku, přesné parametry dopravního značení
ve vztahu ke komunikacĺ stanovují příslušnétechnické podmínky. Svislé dopravnĺ znočeníbylo povoleno
v samostotném řízenĺ.

Provedení místníúpravy provozu zajistí METAZ Týnec a.s., tčo 247 59 597, Senovážnénáměstí č.p.
t588/4,110 00 Praha. odpovědná osoba za odbornou realizaci úpravy podle tohoto stanovení: Tomáš

Horáček, nar. 11.11.1986, Přev'ýšov č.p. 82, 503 51 Převýšov.
Stránka 1 z 3
www.benesov-citv.cz

lčo: oo zgt ąot
ČS a.s. Benešov, č. ú.: 19_0320o353o9/o8oo

ffi

Měsĺo Benešov je drŽitetem ceľtlńkátĺ l5o
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Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:

1.

Provedení a umístění dopravního značenímusí být v souladu s vyhláškou č' 294l2ol5 Sb', kterou
se provádějípravidla provozu na pozemních komunikacích, ve zněnípozdějšíchpředpisů' Vodorovné
dopravní značenímusí odpovídat ČsN EN - L436 Vodorovné dopravní značenía TP 1"33 - Zásady pro

vodorovné dopravní značenína pozemních komunikacích, schválené MD

Čn

pod č.j' 538|201'3-I20-STSP/1 ze dne 3t.].20L3 s účinnostíod 1.8'20]"3.

2.

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

3' Během

realizace nesmí dojít k ohroženíbezpečnosti silničního provozu, v případě nutnosti
přechodných dopravních opatřeníje třeba jejich stanovení správním or8ánem.

4.

Dopravníznačenĺbudeumístěno neprodleně, nejpozději do 6 měsíců od stanovení (nabytí účinnosti
ooP)' Fotodokumentaci provedeného značenízašle osoba odpovědná za realizac| mÍstní úpravy
správnímu orgánu na e-maĺl uvedený v hlavičce této písemnosti.
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odůvodnění
Dne 30.05.2018 podal navrhovatel žádost o stanovení místní úpravy provozu. Důvodem pro stanovení

místníúpravy provozu je omezení parkování na pozemní komunĺkaci. Návrh stanovení místníúpravy
provozu byl Policií ČRodsouhlasen dne 07.06.2018' Místníúprava provozu se provádí pro zajištění
bezpečnosti a plynulosti silničníhoprovozu. Související dopravní značení,tj. značka lP 11a Parkoviště,
upozorňujícína možnost parkovánív areáĺu METAZU a.s., bylo povoleno v samostatném řízení.

Podle ustanovení 5 L2 odst. L písm. d) zákona č' 13lI997 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 komunĺkacích, 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 I71 - s 174 správního řádu oznámil formou oOP návrh na stanovení místníúpravy
provozu na pozemních komunikacích. ooP správní orgán zveřejňuje na úředních deskách obecních
úřadův obcích dle 5 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích'

ooP byl veřejnou vyhláškou vyvěšen na úřednídesce MěÚ Benešov dne 11.06'2018, zveřejněn
byl po dobu 15 dnů a zároveň byla stanovena lhůta pro podání písemných odůvodněných námitek
a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění tohoto návrhu na úřednídesce správního orgánu.
Návrh

Ve stanovené lhůtě nebyly Vzneseny žádnénámitky anĺ přĺpomínky.

Správní orgán na základě posouzení žádosti a jejího projednání dospěl k závěru, nic nebrání vydání
opatření obecné povahy' Správní orgán v souladu s ustanovením 5 77 odst. L písm. c) zákona o provozu
na pozemních komunikacích a v návaznosti na 5 171 - 5 174 správního řádu stanovil místníúpravu
provozu na pozemních komunikacích formou ooP'

Poučení
Podle ustanovenís ].73 odst. 1 správního řádu nabÝvá ooP Účinnosti patnáctÝm dnem po dni vwěšení
veřeiné vvhláškv' Podle ustanovení s 173 odst. 2 správního řádu nelze podat proti OoP opravný
prostředek'

otisk úředního razítka
lng, Beatrix Jiráňová 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 téžzpůsobem umožňujícímdálkový přístup.

obdrží
zástu pce navrhovate l e (d od ej ky )

Tomáš Horáček, Převýšov č'p.82,503 51 Chlumec nad Cidlĺnou
dotčenéorgány
Krajské ředitelství polĺcie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát, lDDS:
2dtaĺ5u
ostatní - formou veřejné vyhlášky ( śĺlz odst. 1 správního řádu )
K vyvěšení na úřední desku

Městský úřad Benešov, Masarykovo náměstíč.p. 100, 256 07 Benešov
Městský úřad Týnec nad Sázavou, lDDS: vrpbfxs
Městský úřad TÝnec nad Sázavou se žádá o vvvěšenítohoto oznámení na veřeiné úřední desce po dobu
].5 dnů'
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