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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
„Stanovení přechodné úpravy provozu“
na silnici č. II/101 v obci Hostín u Vojkovic
Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, Odbor dopravy (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124
odst. 1 a 6 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")
na základě žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, kterou
dne 20.04.2018 podala společnost
USK s.r.o., IČO 27138551, Pod Borkem č.p. 319, 293 01 Mladá Boleslav
(dále jen "žadatel“) v souladu s ustanovením § 173) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), po písemném vyjádření Policie České republiky,
č.j. KRPS-3477-63/ČJ-2018-010606
vydává opatření obecné povahy,
kterým ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) a odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí
zákon o silničním provozu
stanovuje
přechodnou úpravu provozu na silnici č. II/101 a místních komunikacích v obci Hostín u Vojkovic takto:
Dopravní značení:

dle DIO „Hostín u Vojkovic – silnice č. II/101“

Důvod:

stavební práce – oprava silničních obrubníků

Platnost úpravy:

přechodná

Organizace odpovědná za instalaci:

USK s.r.o., IČO 27138551, Pod Borkem č.p. 319,
293 01 Mladá Boleslav

Osoba odpovědná za dodržení
stanovených podmínek:

Vlasta Martínková, tel.: 724 761 817
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26.04.2018 – 04.05.2018

Velikost a podmínky provedení dopravního značení:
1. Dopravní značení a zařízení musí být provedeno podle platných právních předpisů, zejména
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky č. 294/2015 Sb., v platných zněních,
a podle ČSN EN 12899-1 a technických podmínek TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst
na pozemních komunikacích (2.vydání).
2. Dopravní značky a zařízení musí v souladu s § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu svými
rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, kterými
jsou norma ČSN EN 12899 – 1 „Stálé svislé dopravní značení“, technické podmínky TP 65 „Zásady
pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a zejména pak u přechodné úpravy provozu
technické podmínky TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích“ (dále jen TP 66); u TP vždy nutno užít aktuální (tj. platné) vydání ke dni realizace
přechodné úpravy provozu.
3. V souladu s § 62 odst. 2 zákona o silničním provozu budou přenosné svislé dopravní značky
umístěny na červenobíle pruhovaném sloupku. V souladu s ust. § 61 odst. 3 budou svislé
dopravní značky nově osazené v rámci tohoto stanovení přechodné úpravy provozu provedeny
přenosnými dopravními značkami svislými.
4. Místní úprava provozu na dotčených pozemních komunikacích (trvalé dopravní značky), která
je v rozporu s přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích, bude zneplatněna
(překryta či přeškrtnuta) a po ukončení akce uvedena do původního stavu.
5. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené
pozemní komunikace.
6. Veškeré dopravní značky musí být provedeny jako retroreflexní. Všechny součásti dopravních
značek (podkladní deska, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
7. Žádnou z činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích, zejména k ohrožení chodců a cyklistů.
8. V rámci akce nesmí docházet ke znečišťování pozemních komunikací.
9. Bude zajištěn přístup k okolním nemovitostem.
10. Dopravní značky a zařízení bude zajištěno proti posunutí (otočení) nebo pádu, ke kterému
by mohlo dojít vlivem provozu nebo povětrnostních podmínek.
11. Bude prováděna pravidelná kontrola dopravního značení, v případě poškození nebo odcizení
bude nahrazeno novým dopravním značením.
12. Přechodná úprava bude instalována po dobu nezbytně nutnou pro stanovený účel, po skončení
akce bude tato bez prodlení odstraněna
13. Dopravní zařízení musí být provedeno zhotovitelem, tj. právnickou nebo fyzickou osobou, který
má platná oprávnění pro provádění těchto prací (živnostenské listy) a prokázal způsobilost
pro zajištění jakosti při provádění /osazování/ umísťování značek, dopravní zařízení a zařízení
pro provozní informace podle metodického pokynu SJ - PK pro oblast II/4 - Provádění silničních
a stavebních prací.
14. Osoby a výstražné hlídky, které se budou pohybovat v dopravním prostoru, užijí výstražný oděv
v provedení dle ČSN EN 471.
15. Odbor dopravy MěÚ Kralupy n. Vlt. si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit,
jestliže to bude vyžadovat změna silničního provozu nebo veřejný zájem.
16. Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné
opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.
17. Pokud to bude dopravní situace vyžadovat, Policie ČR DI Mělník vydá v průběhu stavby další
podmínky k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Upozornění:
Toto opatření obecné povahy nenahrazuje rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní
komunikace.
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Tímto stanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z případných smluvních vztahů mezi
žadatelem a právnickou osobou zajišťující vlastní realizaci dopravního značení.

Odůvodnění:
Navrhovatel USK s.r.o., IČO 27138551, Pod Borkem č.p. 319, 293 01 Mladá Boleslav podal
dne 20.04.2018 návrh na „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“,
spočívající v osazení dopravního značení na silnici č. II/101 a místních komunikacích z důvodu
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při realizaci stavebních prací, spojených opravou silničních
obrubníků.
Návrh dopravního značení byl odsouhlasen písemným vyjádřením Policie České republiky,
č.j. KRPS-3477-63/ČJ-2018-010606, dopravní inspektorát Mělník.
Dopravní značení je navrženo v souladu se „Zásadami pro dopravní značení na pozemních
komunikacích“, TP 66, schválené Ministerstvem dopravy ČR. Budou použity značky s platným atestem.
Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, Odbor dopravy považuje navržené dopravní značení
za stanovené.
Poučení:
Proti tomuto stanovení místní úpravy provozu vydaného opatřením obecné povahy nelze podat opravný
prostředek (§ 173/ odst. 2. správního řádu).
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u Městského úřadu Kralupy
nad Vltavou, odboru dopravy (§ 173/ odst. 1. správního řádu).
Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení
o zahájení přezkumného řízení lze dle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu vydat do 3 let
od účinnosti opatření obecné povahy.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

„otisk úředního razítka“
Martina Pekárková
referent odboru dopravy
oprávněná úřední osoba

Toto opatření se zasílá obci Hostín u Vojkovic, jejíhož správního obvodu se opatření obecné povahy týká,
k vyvěšení na úřední desce na dobu 15 dnů.
Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ……………............

Sejmuto dne: …………………………..

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
USK s.r.o., IDDS: dbi9fsq
Obec Vojkovice, IDDS: d5tb5p8
dotčené správní úřady
Policie České republiky, KŘP Středočeského kraje, IDDS: 2dtai5u
ostatní
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Přemyslova č.p. 935, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
ZSASČR Kralupy nad Vltavou, Vodárenská č.p. 33, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, IDDS: wmjmahj
Dále se doručí:
• Obec Hostín u Vojkovic se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce na dobu
15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu.

