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Vodovody a kanalĺzace Týnec s.r.o., lčo o24 33 o44, K Náklí č,p, 4o4,257 4I Týnec nad Sázavou,
kterou zastupuje Quo s,r'o., lČo 264 87 g85, Křĺžíkovač.p' 2158, 256 ot Benešov

ozNÁMEN

í vrŘelľĺoU VYH

LAšKoU

Návrh opatření obecné povahy
Návrh dočasnéhozákazu zastavení
Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování, oddělení silničnísprávní úřad (dále jen
,,správní orgán"), věcně a místně příslušný silnĺčnísprávní úřad podle 5 40 odst. 4 písm' a), odst. 5 písm'
b) zákona č. t3/L997 Sb', o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dáĺe jen ,,zákon
o pozemních komunikacích"), na základě návrhu, který podala společnost
Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o., lčo o24 33o44, K Nák!í č.p. 404, 257 ĹTýnec nad Sázavou,
kterou zastupuje Quo s.r.o., lČo 264 87 985, Křižíkova č.p. 2158, 256 01 Benešov

(dále jen ,,navrhovatel"), Po předchozím projednání s PolicĺíčR, Krajským ředitelstvím policie
Středočeského kraje, Územního odboru Benešov, Dopravního ĺnspektorátu (dále jen ,,Policĺe ČR"),
oznamuje v návaznosti na 5 171 - 5 L74 zákona č,' 5oo/2oo4 Sb', správní řád, ve znění pozdějších
předpĺsů (dále jen ,,správní řád") formou návrhu opatření obecné povahy (dále jen ,,ooP") návrh
dočasnéhozákazu zastavení sĺlničníchvozidel podle 5 19a odst. L a 2 zákona o pozemních komunikacích
na těchto pozemních komunikacích:
silnice

č,.

l'lto6

v termínu
12.07 .2022

- 26.08.2022.

Umístěnísvislého dopravního značenía vymezení zákazu je vyznačeno na situačnímplánku, přesné
parametry dopravního značeníve vztahu ke komunikaci stanovují příslušnétechnĺcképodmínky.
Dopravní značeníB 28 Zókaz zastavenĺ bude umístěno nejméně 7 dní před prvním dnem dočasného

zákazu zastavení nebo bez zbytečnéhoodkladu po nabytí rjčinnosti ooP, nebude-lĺ možnédodržet lhůtu
dle 5 19a odst. 4 písm' a) zákona o pozemních komunikacích.
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odůvodnění
Dne 09.06'2022 podal navrhovatel návrh na dočasnézakázání zastavení sĺlničníchvozidel, z dťlvodu
zabezpečeníakce ,,Týnec nad Sázavou - rekonstrukce vodovodního řadu C]'8 - ulice K Náklí". Návrh byl
odsouhlasen PolĺciíČR dne Io.06.2o22'
Podrobnosti umístění značenístanovují TP 66 ,,Zásady pro označování pracovnĺch míst na pozemních
komunikacích", schválených Ministerstvem dopraw č..j' ŻL/2015-120-TN/1 dne 12. března 20].5. Podle
ustanovení 5 13 písm' a) zákona č'' I3/L997 Sb., o pozemních komunĺkacích, ve znění pozdějších
předpisů, se jedná o příslušenství (nikolĺ součásti) pozemní komunikace, odpovědnou osobou
za provedení stanovení je navrhovatel. V návrhu předloženém zmocněncem navrhovatele je uvedena
jako osoba odpovědná za přechodnou úpravu provozu pověřená osoba zmocněnce navrhovatele,
správní orgán proto zahrnul zmocněnce navrhovatele na jeho žádost jako odpovědnou osobu
za proveden í sta noven í, na m ísto navrhovate le.
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Dle TP 65 Zásady pro dopravní značenína pozemních komunĺkacích, článku 9.2.3.34 Zókaz zastavenĺ
(č. B 28): ,,Značky č. B 28 se užĺvó v případech, kdy by zastavení mohlo s přihlédnutím k daným doprovnĺm

podmĺnkóm výrazně ohrozit bezpečnost nebo narušit plynulost provozu a kde tento zókoz nevyplývá
přĺmo z obecných ustanovenĺ pravidel provozu (s výjimkou přĺpadťl, kdy konkrétnĺsituace vyžaduje
zdůrazněnĺ obecné úpravy). Vzhledem k tomu, že značka č. B 28 stanovĺ poměrně výrazné omezenĺ, je
nutno k jejĺmu užiťĺpřistupovot pouze v odťlvodněných přĺpodech, vyloučit přĺpody nadbytečného nebo
neúčelnéhopoužĺtĺ,přĺpadně platnost značky omezit podle konkrétních podmĺnek (časově, na určitý druh
vozidel, apod.)'". V blízkosti řešenéhoúseku dojde k výkopu pro výměnu stávajícího řadu, který bude
nutný pro celou dobu akce rekonstrukce vodovodního řadu, a proto je nezbytné užitítohoto dopravního

značení,aby bylo zajĺštěno,že protijedoucí vozidla objíždějícípracovní mÍsto předmětného výkopu
neohrozĺla případně stojící vozídla.

Správní orgán vsouladu sustanovením 5 19a odst, 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích
a v návaznosti na 5 L71 - 5 t74 správního řádu oznámil návrh na dočasnézakázání zastavení sĺlničních
vozidel a stanovenÍ příslušnéhodopravního značeníformou ooP. Pro stanovení přechodné úpravy
provozu (souvisejícídopravní značení)podle ustanovení 5 77 odst' 5 zákona o provozu na pozemních
komunikacích nedoručuje správní orgán návrh ooP a nevyzývá dotčenéosoby k podávání připomínek
nebo námitek, vydává se pouze samotné ooP.
Poučení
Podle ustanovení s 19a odst. 3 zákona o pozemních komunĺkacích je dotčenou osobou, která může

k tomuto návrhu podávat námĺtky, pouze vlastník a správce pozemní komunikace, jížse má opatření
týkat, a jde-li o opatření vydávané na náVrh, také navrhovatel. Lhůta pro podávání námitek činí10 dnů

ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy. Návrh je zveřejněn dnem vyvěšení veřejné

vyhlášky. K později uplatněným námitkám nebude přihlédnuto. Zmeškáníúkonu nelze promĺnout.

S návrhem ooP se lze seznámit na MěÚ Benešov, odboru výstavby a územníhoplánování, oddělení
silničnísprávní úřad, Masarykovo nám. 100, 3' patro, číslodveřĺ 319 (budova ,,A" - Radnice), v Benešově
(pondělí a středa, 8.00-17.00 hod., čtvrtek 8'00*14.00 hod', po předchozí telefonické dohodě), nebo
také způsobem umožňujícímdálkový přístup.

Michaela šebová
odborný referent

Tento návrh musí být na úřednídesce zveřejněn nejméně po dobu 10 dnů.
Vývěsní lhůta začínáden následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den
po posledním dni uivěsní lhůty. Písemnost se zveřejňuje téžzpůsobem umožňujícímdálkový přĺstup.
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Quo s.r.o,, IDDS: 6k8cgy5
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lostn ĺk dotče né kom u ni kace (dodej ky)
Krajská správa a údržbasilnic Středočeského kraje, příspěvková organĺzace, lDDS: a6ejgmx
v

dotčenéorgóny
Krajské ředĺtelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát, lDDS:

2dtai5u

ostatní _ formou veřejné vyhlášky
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K vyvěšení na rĺřednídesku

Městský rlřad Benešov, Masarykovo náměstí č.p. 100, 256 aL Benešov
Městský úřad Týnec nad Sázavou, ĺDDS: vrpbfxs

MěstskÝ úřad TÝnec nad Sázavou se žádá o vwěšenítohoto oznámení na veřeiné úřednídesce po dobu
10 dnů.
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