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Město Týnec nad Sázavou, lČo oo2 32 9o4, K Náklí č'p. 4O4,257 4L Týnec nad Sázavou

ozNÁMEN í VEŘEJNoU VYHLAšKoU

oPATŘENíoBEcNÉPoVAHY
Stanovení místníúpravy 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 působnostípodle s 124 odst. 6
a podle $ 77 odst. 1 písm. c) zákona č.' 36ll2oao Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů, ve zněnípozdějšíchpředpisů (dáĺe jen ,,zákon o provozu na pozemních
komunikacích"), na základě žádostize dne 28.o6.2ot8, kterou podal
Město Týnec nad Sázavou, tčo oo2 329o4, K Náktí č.p. 404, 257 4t' Týnec nad Sázavou

(dále jen ,,navrhovatel"), Po předchozím projednání s Policií čR, Krajským ředitelstvím policie
Středočeského kraje, Územního odboru Benešov, Dopravního inspektorátu (dále jen ,,Policie čR"),
vydává podle 5 7] odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a podle 5I7L - 5 174 zákona
č. 5oo/2oo4 Sb', správní řád, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,správní řád") opatření obecné
povahy (dále jen ,,ooP") pro stanovení místníúpravy provozu na pozemních komunikacích:
v místě: silnlce č. Ilt/1068

-

Brodce, Týnec nad Sázavou, u železničníhomostu

popis místníúpravy provozu:
- nové dopravní značeníP7 Přednost

protijedoucích vozidel a P8 Přednost před pľotijedoucímÍ vozidly

- změna stávajícího dopravního značeníB 75 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou
mez,kde místo stávající šířky4,8 m bude uvedena šířka4,0 m

Umístění dopravního značeníje vyznačeno na sĺtuačnímplánku, přesné parametry dopravního značení
ve vztahu ke komunikaci stanovujípříslušnétechnické podmínky.
Provedení místníúpravy provozu zajistí navrhovatel. odpovědná osoba za odbornou reaIizaci úpravy
podle tohoto stanovení: Jiří Vrbata, tel.:737 246 o72.
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Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:

L.

Provedení a umístění dopravního značenímusí být v souladu s vyhláškou č.. 29Ą/201'5 Sb., kterou
se provádějí pravĺdla 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 komunikacích, schválené MD ČR pod č.i.532/2o73-].20-sTsP/]- ze dne 3L.7.2OL3
s účĺnností
od 1.8.2013. Dopravní značeníbude odpovídat ČsN EN 12 899 _ 1 Stále svislé dopravní
značení.

2.

Z

3.

Během realizace nesmí dojít k ohroženíbezpečnosti silničníhoprovozu, v případě nutnosti

4.

Dopravní značeníbude umístěno neprodleně, nejpozději do 6 měsícůod stanovení (nabytí účĺnnosti
ooP). Fotodokumentaci provedeného značenízašle osoba odpovědná za realizaci místníúpravy
správnímu orgánu na e-mail uvedený v hlavičce této písemnosti.

důvodu zajištěníbezpečnosti silničníhoprovozu nebo jĺnéhoveřejného zájmu sĺ správní orgán
vyhrazuje právo stanovit dalšídopravní značenínebo zařízení, případně stanovení změnit.
přechodných dopravních opatřeníje třeba jejich stanovení správním orgánem.

odrjvodnění
Dne 28.06.2018 podal navrhovatel žádost o stanovení místníúpravy provozu. Důvodem pro stanovení
místníúpravy provozu je stavba nového chodníku a s tím související úprava dopravního značení.Návrh

stanovení místníúpravy provozu byl Policií ČRodsouhlasen dne 02.o7.2oI8. Místníúprava provozu
se provádí pro zajištěníbezpečnosti a plynulosti silničníhoprovozu.
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Podle ustanovení s 12 odst. 1 písm' d) zákona č. 13/1997 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 účastníkům
silničníhoprovozu 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 5 171 - 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.
Návrh ooP byl veřejnou vyhláškou vyvěšen na úřednídesce MěÚ Benešov dne09'07.2018, 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 úřední desce správního orgánu.
Ve stanovené lhůtě nebyly Vzneseny žádnénámitky aní připomínky.

Správní orgán na základě posouzení žádostĺa jejího projednání dospěl k závěru, nic nebrání vydání
opatření obecné povahy' Správní orgán v souladu s ustanovením 5 7] odst. L písm. c) zákona o provozu
na pozemních komunikacích a v návaznosti na 5 171 - s 774 správního řádu stanovil místníúpravu
provozu na pozemních komunikacích formou ooP'

Poučení
Podle ustanovení 5 173 odst. 1 správního řádu nabÝvá ooP účĺnnostipatnáctÝm dnem po dni vvvěšení
ooP opravný
prostředek.

veřeiné whláškv. Podle ustanovení 5 173 odst' 2 správního řádu nelze podat proti
otisk úředního razítka
lng. Beatrix Jíráňová 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 ývěsní lhůty. Písemnost se zveřejňuje téžzpůsobem umožňujícímdálkový přístup.

obdrží
navrhovatel (dodejky)
Město Týnec nad Sázavou, lDDS: vrpbfxs
vlastník dotčenékomunikace (dodejky)
Krajská správa a údržbasilnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská č.p. 87/1'7,150 00
Praha 5-Smíchov
dotčenéorgány
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Odbor správy majetku, lDDS: 2dtai5u
ostatní - formou veřejné vyhlášky ( 5 I72 odst.

].

správního řádu

)

K vyvěšení na úřední desku

Městský úřad Benešov, Masarykovo náměstí č.p. J.00, 256 01 Benešov
Městský úřad Týnec nad Sázavou, lDDS: vrpbfxs

30 dnů.
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