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Michaela šebová - oprávněná úřední osoba
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sebova @ benesov-city.cz
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Město Týnec nad Sázavou, lčo oo2 g2go4, K Náklí č'p.4O4,257 4L Týnec nad Sázavou

ozNÁM EN í veŘru ľou VYH LÁšKoU

Návrh opatření obecné povahy

Návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování, oddělení silnĺční správní úřad (dále jen

,,správní orgán"|, věcně a místně příslušný obecníúřad obce s rozšířenou působnostípodle 5 124 odst. 6
a podle 5 77 odst. L písm. c) zákona č,. 36I/Ż000 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 návrhu, který podalo

Město Týnec nad Sázavou, K Náklí č,.p. 4o4,257 4t Týnec nad Sázavou

(dále jen ,,navrhovatel"), Po předchozím projednání s Policií čR, Krajským ředitelstvím policie
Středočeského kraje, Územního odboru Benešov, Dopravního ĺnspektorátu (dále jen ,,Polícĺe ČR"),

oznamuje podle 5 77 odst' 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a podle 5 171- s 774zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád"), návrh opatření
obecné povahy (dále jen ,,ooP') - návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích:

silnice č,, |lĺt07 a veřejně přístupná účelová komunikace s označením ,,70lt" - autobusový terminál
v Týnci nad Sázavou

v místě:

autobusový terminál v Týnci nad Sázavou

popĺs místní úpravy provozu:

Svislé a vodorovné dopravní značení v rámci stavby autobusového terminálu v Týnci nad Sázavou.
osazení svisIého a vodorovné dopravní značení na veřejně přístupné účelové komunikaci s označením

,,70u"-BĹZókazvjezduvšechvozidelvobousměrech+E13dodatkovótabulkastextem,,MlMo
BUs', P 6 stůi, dej přednost v jízdě!, Żx C 4a Přikózaný směr objíždění vpravo,5x lJ 4c Zdstávka
dutobusu, vodorovné dopravní značení V7a Přechod pro chodce a Y 4 Vodící čára a dále osazení
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svislého dopravního značení na silnici č'. lllLo7 _ P 2 Hlavní pozemní komunikace + B 24a Zákaz
odbočování vpravo + E 13 dodotková tabulka s textem ,,MlMo BUS" a B 24b Zákaz odbočovőní vlevo +

E t3 dodatková tabulka s textem ,,MlMo BUs'.

Umístěnídopravního značeníje vyznačeno na sĺtuačním plánku, přesné parametry dopravního značení
ve vztahu ke komunikaci stanovují příslušné technické podmínky.

Provedení místní úpravy provozu zajistí Město Týnec nad Sázavou, lčo oo2 329O4, KNáklí č.p.4O4,
257 4t Týnec nad Sázavou (vlastník dotčené komunikace a zároveň navrhovatel, který následně
protokolárně předá provedenou úpravu vlastníkovi dotčené komunikace). odpovědná osoba
za odbornou realizaci úpravy pod!e tohoto stanovení: Jiří Vrbata,tel.:737 246 07Ż,

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:

L. Provedení a um ístě ní místní úpravy provozu m usí být v souladu s vyh láškou č. 294/20t5 Sb., kterou
se provádějí 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 komunikacích, schválené MD čR pod č.j.532/2oL3-]-2o-sTSP/]. ze dne 3t.7.2oI3
s účinností od 1.8.2013.

2. Vodorovné dopravní značení musí odpovídat čsĺrl EN - 1436 Vodorovné dopravní značení a TP 133 =
Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, schválené MD ČR pod č'j.
538/20I3-I20-STSP/1- ze dne 37.7 .2013 s účĺnností od 1.8'201-3'

3. Z důvodu zajištění bezpečnostĺ silničního provozu nebo jiného veřejného zájmu si správní orgán
vyhrazuje právo stanovit další dopravní značení nebo zařízení, případně stanovenízměnit.

4. Během realizace nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu, v případě nutnosti
přechodných dopravních opatření je třeba jejich stanovenísprávním orgánem'

5. Místní úprava provozu bude provedena bezodkladně po nabytí účinnosti ooP. Fotodokumentaci
realizované místní úpravy provozu zašle osoba odpovědná za její provedení správnímu orgánu
na e-mail: epodatelna@benesov-city.cz.

Správní orgán podle 5 172 odst. 1 správního řádu

vyzývá

dotčené osoby, aby k návrhu ooP podávaly písemné odůvodněné námitky nebo písemné připomínky
ve lhůtě do 30 dnů od zveřejněnítohoto návrhu na úřední desce správního orgánu'

odůvodnění

Dne 04.LL.2019 podal navrhovatel návrh stanovení místní úpravy provozu. Důvodem pro stanovení
místní úpravy provozu je stavba autobusového terminálu v Týnci nad Sázavou. Návrh stanovení místní
úpravy provozu byl Policií ČR odsouhlasen dne 25.II.2}I9. Místní úprava provozu se provádí pro
zajištění bezpečnosti a plynulosti sĺlničního provozu.
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Podle ustanovení 5 12 odst. L písm' d) zákona ć,' I3/I997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů se jedná o součásti pozemní komunikace. Provedení místní úpravy provozu
(součástí pozemní komunikace) zajišťuje vlastník předmětné komunikace. V předloženém návrhu
navrhovatel uvádí, že je odpovědnou osobou za provedení stanovení, správní orgán proto zahrnul
navrhovatele na jeho žádost jako odpovědnou osobu za provedenístanovení, namísto vlastníka dotčené
komunĺkace (v případě silnice č..ll/1'07)'

Úpravou se ukĺádají účastníkům silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu
na pozemních komunikacích, obsažené v zákoně o provozu na pozemních komunikacích. Správní orgán
v souladu s ustanovením 5 77 odst. ]. písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích
a v návaznosti na 5 I71' - 5 174 správního řádu oznamuje formou ooP návrh na stanovení místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích. Návrh ooP správní orgán zveřejňuje na úředních deskách
obecních úřadů v obcích dle 5 77 odst' 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích. Podle 5 172
odst' 1správního řádu musíbýt návrh ooP zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

Poučení

Dle 5 ].72 odst. 5 správního řádu mohou podat proti návrhu OoP písemné odůvodněné námitky
ke správnímu orgánu do 30 dnů od zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce 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 dni vyvěšení na úřední desce MěÚ
Benešov. Vtéto lhůtě může dále podat písemné připomínky dle 5 L72 odst.4 správního řádu, kdokoli,
jehož práva, povinnostĺ nebo zájmy mohou být ooP přímo dotčeny. K později uplatněným námitkám,
příp. připomínkám nebude přĺhlédnuto. Zmeškání úkonu nelze prominout.

S návrhem ooP se lze seznámit na MěÚ Benešov, odboru výstavby a územního plánování, oddělení
silničnísprávní úřad, Masarykovo nám. 100,3. patro, číslo dveří319 (budovd,,A" - Radnice), v Benešově
(pondělí a středa, 8'00_17.00 hod.; úterý, čtvrtek 8'00-L4'00 hod', po předchozítelefonĺcké domluvě).

otisk úředního razítka.

Michaeĺa šebová, v. r
odborný referent

Toto oznámení musí být na úřední desce vyvěšeno nejméně po dobu 30 dnů.

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den
po posledním dni vývěsní lhůty' Písemnost se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Příloha
situační pĺánek

obdrží

navrhovatel o vlastnĺk dotčené pozemnĺ komunikące (dodejky)
Město Týnec nad Sázavou, lDDS: vrpbfxs

vlastnĺk dotčené komu nikace (dodejky)
Krajská správa a údržba silnĺcStředočeského kraje, p.o., Zborovská č'p' 11, L502I Praha 5

www. be nesov-citv.cz

lčo: oo 23I4oL

ČS a.s. Benešov, č' ú.: 19-03200353o9/o8oo

1

1

Stránka 3 z 4

ffi ľděstí} sen*śľv i* ĺlržiłłltr* ceľtitiľĺátĺ.l tlÜ 9ľJ0]"



č.1. v u aru7z rł 669 / ŻoI9 lvÝ sr str. 4

dotčené orgóny
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územníodbor Benešov, Dopravní ĺnspektorát, lDDS:

2dtai5u

ostatní - formou veřejné vyhlášky (5 tlz odst' ]- správního řádu)

K vyvěšení na úřední desku

Městský úřad Benešov, Masarykovo náměstí č.p. 100, 256 0L Benešov
Městský úřad Týnec nad Sázavou, lDDS: vrpbfxs

MěstskÝ úřad TÝnec nad Sázavou se žádá o vwěšení tohoto oznámení na veřeiné úřední desce po dobu
30 dnů.

\,/

T
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ověřovacĺ doložka konverze dokumentu
z elektronické do elektronĺcké podoby

(vsouladusustanovenÍmizákonač. ć'.49912004 Sb.,oarchivnĺctvíaspisovéslužbě,$69a,ZvláštníustanoveníodokumentechVdigitálnípodobě)

ověřujĺ pod pořadoq7m ćíslem427612019' Že tento dokument' kteni'Vznikl převedenĺm datového formátu se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením
vznikl.

Převedením dokumentu a vytvořením ověřovací dolożky se nepotvrzuje spráVnost a pravdivost údajů obsaŽených V dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující elekhonický dokument byl podepsán elektronickým podpisem a platnostzaručeného elektronického podpisu byla ověřena. Zaruć,ený elektronický podpis
byl shledán platným (dokument nebyl změněn)' podpĺs byl založen na kvalifikovaném certiÍikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem ceńifikainích služeb v
souladu s nařízením EU elDAS a ověření platnosti kvaliÍikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných ceńifikátů.

Elektron

Podpis byl připojen u dokumentu
Rozhodný okamŽik pro Věření platnosti podpisu: 05.1 2.201 9 08:26:25 byl získán jako datum a čas z razíIka vstupujÍcího dokumentu
Elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem
certifikaöních služeb V souladu s nařízením EU elDAs
certifikát podpisu:
Číslo certĺfikátu: 5251 441 (oX5O2171)
Platnost: od 14'10.2019 do 02.11.2020, certifikát nebyl zneplatněn
Ęstavitel ceńifikátu: Česká pošta, s.p. [lČ 47114983], cz
Podepisující: Michaela Šebová, Město Benešov IlČ o02314o1]

Podpis byl opatřen časovým razÍtkem ( Razítko bylo připojeno k obálce zprávy )
Číslo časového razÍtka: 1o2o395oog27447 ( 5c cD Ec 34 81 D7 )

Wstavitel: PostSignum TSA - TSU 6 (Česká pošta, s.p. [lČ 47114983])
Datum a čas z razítka: 05j2.2019 08:26:25

Datum a čas vyhotovení ověřovací doloŽky:06.12-2019 11:12|32
Místo vyhotovení ověřovacĺ doloŽky: K Náklĺ 404, 25741 TÝNEc NAD sÁZAVoU
ověřujícÍ oÍganizace: Městslq' úřad Týnec nad Sázavou
ověřující osoba: Lenka Homolová

ldentifĺkačnĺ oveřovacl




