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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Městský úřad Dobříš, Odbor výstavby a životního prostředí, Oddělení výstavby, Úsek dopravy
a silničního hospodářství, podle § 124 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu) jako orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních
komunikacích (dále jen orgán státní správy), na základě žádosti ze dne 17.08.2022 podané společností PORR, a. s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČO 43005560, zastoupenou na základě písemně udělené plné moci ze dne 10.08.2022 společností 3K značky, s.r.o.,
se sídlem Jiráskova 1519/8, 251 01 Říčany, IČO 25056271, po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravního inspektorátu Příbram, čj.
KRPS-206807-2/ČJ-2022-011106 ze dne 01.09.2022,
stanovuje
v souladu s ustanovením § 124 odst. 6 a dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona
o silničním provozu a v souladu s § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2001 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
v tomto rozsahu:
1. Komunikace: silnice II. třídy č. 102.
2. Místo: od hranic okresu Praha západ (objektu čp. 58, obec Buš) po křižovatku se silnicí II/114.
3. Předmět úpravy: úplná uzavírka silnice, vyznačení objížďky.
4. Dopravní značení: dle předloženého grafického návrhu dopravně inženýrských opatření zpracovaného společností 3K značky, s.r.o., se sídlem Jiráskova 1519/8, 251 01 Říčany, IČO
25056271, a odsouhlaseného Policií ČR dne 01.09.2022, který je nedílnou součástí tohoto stanovení.
5. Důvod přechodné úpravy: oprava povrchu silnice.
6. Velikost dopravních značek (zařízení): základní.
7. Provedení značek (typ): svislé – přenosné, reflexní.
8. Termín: od 19.09.2022 do 18.12.2022, příp. dle skutečného termínu provádění stavebních prací.
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Podmínky provedení úpravy provozu:
1. Dopravní značení bude instalováno dle grafického návrhu odsouhlaseného Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, Dopravním inspektorátem Příbram, ve vyjádření čj. KRPS-206807-2/ČJ-2022-011106 ze dne 01.09.2022, který je nedílnou součástí tohoto
stanovení.
2. Nedílnou součástí této úpravy provozu je i dopravní značení v obci Buš stanovené MěÚ Černošice pod čj. MUCE 119559/2022 OSU ze dne 30.08.2022.
3. Úpravu provozu (instalaci dopravního značení/zařízení) zajistí osoba s platným oprávněním
pro provádění dopravního značení.
4. Dopravní značení bude osazeno bezprostředně před zahájením uzavírky. Po jejím ukončení
musí být přenosné dopravní značení neprodleně odstraněno.
5. Stávající stálé dopravní značení, které by bylo v rozporu s přechodným dopravním značením,
musí být zřetelně zneplatněno (zakryto, příp. křížově přelepeno páskou s oranžovo – černým
pruhem) a po ukončení přechodné úpravy neprodleně uvedeno do funkčního stavu.
6. Použité dopravní značky budou v základní velikosti a v retroreflexním provedení.
7. Podpěrné sloupky k upevnění značek musí být provedeny v předepsané barevné úpravě (červené a bílé pruhy) délky nejméně 0,45 m v retroreflexním provedení.
8. Podkladní desky k upevnění podpěrných sloupků musí být pouze schváleného typu.
9. V případě nutnosti zajištění stability dopravních značek (např. při nárazovém větru apod.) je
možno užít nejvýše dvou podkladních desek nad sebou.
10. Stav přenosného dopravního značení bude pravidelně kontrolován a případné zjištěné závady
bezodkladně odstraněny.
11. Veškeré dopravní značení a dopravní zařízení musí svým provedením a umístěním odpovídat
příslušným ustanovením zákona o silničním provozu v návaznosti na vyhlášku Ministerstva
dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů a musí splňovat požadavky „Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ (TP 65), schválených Ministerstvem dopravy ČR pod čj. 532/2013120-STSP/1 ze dne 31.7.2013, požadavky „Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ (TP 66), schválených Ministerstvem dopravy ČR pod čj. 21/2015-120TN/1 ze dne 12. března 2015 a požadavky ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení“.
12. Orgán státní správy si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude
vyžadovat změna situace v silničním provozu nebo veřejný zájem.
13. Orgán Policie ČR má právo kontroly a předložení dalších doplňujících návrhů a opatření
v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
Odůvodnění:
Orgán státní správy stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR.
V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval orgán státní správy
návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.
Poučení:
V souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti
pátým dnem po dni vyvěšení na úřední desce.
Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.

Ing. Pavel Vonášek v. r.
oprávněná úřední osoba
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Příloha tohoto stanovení, která je jeho nedílnou součástí:
grafický návrh se zakreslením dopravních opatření (DIO).

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Dobříš, OÚ Nové
Dvory, OÚ Korkyně, OÚ Čím a OÚ Buš po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: .....................................

Sejmuto dne: ...........................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky
Městského úřadu Dobříš.
Rozdělovník
Účastníci řízení:
- PORR, a. s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, zastoupená společností
3K značky, s.r.o., Jiráskova 1519/8, 251 01 Říčany, IDDS: 7qpdp9i
S požadavkem vyvěšení na úřední desku a zpětzaslání potvrzení o vyvěšení:
- Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš, IDDS: pnxbx8u
- Obec Nové Dvory, Nové Dvory 33, 262 03 Nový Knín, IDDS: bubam27
- Obec Korkyně, Korkyně 30, 262 06 Korkyně, IDDS: ig7b4p3
- Obec Čím, Čím 16, 262 03 Nový Knín, IDDS: xszbvc4
- Obec Buš, Buš 8, 252 08 Slapy nad Vltavou, IDDS: 42saka5
Dotčené orgány:
- Policie ČR, KŘ policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Příbram, Žežická 498, 261 23
Příbram V – Zdaboř, IDDS: 2dtai5u
- Policie ČR, KŘ policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov - JIH, Masarykovo
náměstí 708, 251 64 Mnichovice, IDDS: 2dtai5u
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