MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

tel:
317 754 111
317 754 199
fax:
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Silniční správní úřad
ČÍSLO JEDNACÍ

MUBN/ 61995/2016/VÝST

SPIS. ZNAČKA:

VÝST/61771/2016/VEZ

VYŘIZUJE:

Zdeňka Veselá - oprávněná úřední osoba

TELEFON:

317 754 247

E-MAIL:

veselaz@benesov-city.cz

DATUM:

06.09.2016

Bross, spol. s r.o., IČO 463 48 620, Budějovická č.p. 601/128, 140 00 Praha 4,
které zastupuje společnost Quo s.r.o., IČO 264 87 985, Křižíkova č.p. 2158, 256 01 Benešov

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, silniční správní úřad (dále jen „správní
orgán“), věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 77 odst. 1 písm. c)
a § 124 odst. 6 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, kterou podala společnost
Bross, spol. s r.o., IČO 463 48 620, Budějovická č.p. 601/128, 140 00 Praha 4,
které zastupuje společnost Quo s.r.o., IČO 264 87 985, Křižíkova č.p. 2158, 256 01 Benešov
(dále jen „navrhovatel”), po předchozím projednání s Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie
Středočeského kraje, Územního odboru Benešov, Dopravního inspektorátu (dále jen „orgán policie“),
stanovuje podle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a podle § 171 - § 174 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) formou opatření
obecné povahy (dále jen „OOP“) přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:
na silnicích č. II/105, II/114, III/11432, III/150519, III/11441, III/10517
popis:
dopravní omezení z důvodu úplné uzavírky
vyznačení objízdné trasy

silnice č. II/105, Křečovice – výstavba kanalizace a

termín:
19.09.2016 do 19.10.2016.
Umístění dopravního značení je vyznačeno na přiloženém situačním plánku, přesné parametry
dopravního značení ve vztahu ke komunikaci stanovují příslušné technické podmínky.
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Odůvodnění
Dne 05.09.2016 podal navrhovatel žádost o stanovení přechodné úpravy provozu, pro zajištění
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v souvislosti s povolením uzavírky. Správní orgán projednal
návrh OOP s orgánem policie.
Podrobnosti umístění značení stanovují TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích“, schválených Ministerstvem dopravy č. j. 21/2015-120-TN/1 dne 12. března 2015.
Úpravou se stanovují odlišné povinnosti pro účastníky silničního provozu oproti obecné úpravě provozu
na pozemních komunikacích, obsažené v zákoně o provozu na pozemních komunikacích. Osazení
dopravního značení, jeho kontrolu a udržování, zajišťuje navrhovatel, na jehož žádost je přechodná
úprava stanovena.
Správní orgán v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o provozu na pozemních
komunikacích a v návaznosti na § 171 - § 174 správního řádu stanovil přechodnou úpravu provozu
na pozemních komunikacích formou OOP.

Poučení
Podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích nabývá OOP účinnosti
pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze
podat proti OOP opravný prostředek.

Otisk úředního razítka
Ing. Karel Hlaváček v.r.
Odbor výstavby a ÚP, silniční správní úřad

Toto oznámení musí být zveřejněno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Benešov. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující
pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Písemnost se zveřejňuje též způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

Obdrží
navrhovatel
Quo s.r.o., IDDS: 6k8cgy5
vlastník pozemní komunikace
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5

dotčené orgány
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát, IDDS:
2dtai5u
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ostatní
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov, IDDS: dz4aa73
Zdravotnická záchranná služba, Máchova č.p. 400, 256 01 Benešov
Obec Křečovice, IDDS: hspajnk
Město Neveklov, IDDS: mssbcgw
Obec Stranný, IDDS: zf2apdw

ostatní - formou veřejné vyhlášky (§ 172 odst. 1 správního řádu)
K vyvěšení na úřední desku
Městský úřad Benešov, Masarykovo náměstí č.p. 100, 256 01 Benešov
Obecní úřad Křečovice, IDDS: hspajnk
Městský úřad Neveklov, IDDS: mssbcgw
Obecní úřad Stranný, IDDS: zf2apdw

Městský úřad Neveklov a obecní úřady Křečovice a Stranný se žádají o vyvěšení tohoto oznámení
na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí a razítkem orgánu
bude zasláno neprodleně zpět na Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování,
silniční správní úřad.
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