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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
Stanoveni přechodné úpravy provozu obecnými schématy na silnicích l. třidy pro rok 2018
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu
na pozemních komunikacích, dle § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách něktených zákonů (zákon.o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, dále
jen ,,zákon o silničnímprovozu", na základě žádosti Reditelství silnic a dálnic CR, se sídlem Na Pankráci 56,
140 00 Praha 4, značka:18113l16-21200-Von, obdržené zdejším úřadem 0B.12.2017,zapoužiííust, § 171
a173 zákona č, 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, (dále jen ,,správní řád") podle ust. § 61 odst. 4

a

77 odst, 1 písm, b) zákona o silničním provozu

stanovi

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacich

a užitízařizeni pro provozní informace

vybranými obecnými schématy označujicímipracovní místa podle Technických podmínek TP 66 (lll. vydání)
na silnicích l. třídy ve správním obvodu Středočeského kraje pro vybrané, nebo opakované činnostispojené
se správou, údĚbou, měřením a opravami pozemních komunikacítakto:

1.

Schémata použitelná po ohlášenízdejšímuOdboru dopravy:
schéma č. B/1, B/3, Bl4,Bl5.1, B/5.2, B/9, Bl10,Bl11,Bl13,Bl14.3,Bl24,Bl25.1,Bl25,2 a 8/25.3 dle části B
Technických podmínek TP 66 - označenípracovních míst v obci
schéma ě,Cll,Cl2,Cl3,Cl4,Cl6,Cl7,Cll,Cl11,Cl12, Cl13 a C/í4 dle části C Technických podmínek TP 66
- označenípracovních míst mimo obec
schéma č. D/í.1, Dl1.2, Dl1.3, Dlz, Dl3, Dl4, Dl21.1, Dl23, Dl24, Dl29.1 a D/29.2 dle části D Technických
podminek TP 66 - označení pracovních míst na dálnici a silnici pro motorová vozidla, která lze použit pro
aplikaci na čtyřpruhových silnicích l. třidy,

2. Podmínky stanovení:
l. Platnost shora uvedených obecných schémat je od nabytí účinnosti tohoto stanovení do 31.12.2018.
ll. Správce pozemní komunikace, resp. prováděcí firma ohlásí Krajskému úřadu, Odboru dopravy (e-mail:

a Národnímu dopravnímu informačnímu centru, Slovenská 114217, Ostrava (e-mail:
, tel. č. 596 663 556) s minimálním předstihem 5 pracovních dní zahájení opakované

činnosti, vykonávané podle tohoto stanovení. V oznámení bude minimálně uvedeno:
označenípoužitéhoschématu,

lll.
lV.
V.

.
.
.
.
.
.

místopoužiti(označenísilnice, kilometráž)
termín provádění opakované činnosti,
specifikace konkrétní činnosti,
jméno příjmení a telefon osoby zodpovědné za provedení konkrétní činnosti,
jméno příjmení a telefon osoby zodpovědné za instalaci a údžbudopravního značení.

Stanovení lze využítpo udělení prokazatelného souhlasu zdejšího správního úřadu (souhlas
krajského úřadu bude zaslán e-mailem),
Ohlášená činnost musí být provedena v jednom kalendářním dnu. Každý den po ukončeni činnosti bude

obnovena místníúprava provozu.

Toto stanovení lez využítpro provádění vybraných nebo opakovaných činnostísprávce pozemní

komunikace, není-li dále stanoveno jinak, Specifikace těchto činnostíje uvedena v Příloze č. 5 a Příloze č.
vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č, 10411997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdělších předpisů.
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Právní účinkytohoto stanovení neIze použítpro označení přechodné úpravy provozu při provádění
prací vyžadujícíchohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu nebo vyžadujícívydání stavebního
povolení podle zákona č. 183/2006 Sb,, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
ve spojenís ustanovením § 16 zákona č.13l1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích a § 14 vyhlášky
Ministerstva dopravy a spojů č. 10411997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích nebo
jejíchžrozsah si vyžádá povolení uzavírky dle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích ve spojení

Vll.
Vl!l.

s § 39 vyhl. č. 104/1997 Sb.

OŽnačenípracovních míst bude prováděno útvary řízenými ŘSD ČR, případně osobami, které mají pro
shora uvedené práce nebo označovánípracovních míst smluvní vztah s ŘSO Čn.
Užitídopravních značek, světelných signálů a dopravních zařízeni musí být v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona o silničním provozu a vyhlášky č,29412015 Sb., kterou se provádějípravidla provozu
na pozemních komunikacích, v platném znění,

lX.
X.

Povinností správce pozemní komunikace, respektive toho, kdo umístil přechodné dopravné značení
na základě tohoto stanovení, je rovněž kontrola aúdržbadopravního značenípo celé obdobíjeho užití.
Dopravní značenísmí být umístěno jen po dobu nezbytně nutnou k zajištěníbezpečnosti silničního
provozu a v termínu uvedeném v ohlášení. Po skončeníčinnostímusí být dopravní značeníihned
odstraněno a místníúprava provozu obnovena.
Místní úprava provozu, která je v rozporu s přechodnou, bude zakryta nebo přelepena škrtací páskou.
Toto stanovení lze použiísamostatně také v případech vyjmenovaných v § 24 odst. 8 zákona o pozemních
komunikacích, tj. v případě nebezpečí z prodlení způsobeného živelnou pohromou, dopravní nehodou
nebo v případě hrozícíhozíicenínebo poškozeníobjektů na dotčenou pozemní komunikaci. O uzavření
komunikace a provizorním označeníbude zdejšísprávní orgán neprodleně - nejpozději do 3 dnů od doby
u m ístěn í p řechod ného dopravn ího znače n í a zařízeni, info rmován.

Xl.
Xll.

,
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odůvodnění
Krajský úřad Středočeského kraje, 0dbor dopravy, obdržel dne 0_8,12.2017 žádost majetkového správce silnic l.
třídy Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4, lČO: 65993390, o stanovení přechodné úpravy
provozu na silnicích l. třídy obecnými schématy vesprávním obvodě Středočeskéhokraje pro vybrané nebo
opakované činnosti spojené se správou, údržbou,měřením, opravami pozemních komunikací nebo k zajištění
bezpečnosti a plynulosti silničníhoprovozu na silnicích l. třídy v roce 2018. ŽáOost byla doložena písemným
vyjádřením Kralského ředitelství policie Středočeského kraje, Odboru služby dopravní policie, z 11.12.2017 , č. j,
přechodnou úpravu provozu obecnými
KRPS-37B450lCJ-2017-0100DP, Odbor dopravy žádosti vyhověl
žádosti
nevyhovět.
schématy stanovil, nebot'neshledal žádné důvody
Krajský úřad Středočeskéhokraje, Odbor dopravy, v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničnímprovozu
nedoručoval návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčenéosoby k podáváni připomínek nebo námitek,
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou
opatření obecné povahy ve věci stanovení obecné přechodného úpravy provozu na silnicích l, třídy.

a

poučenío odvolání
Proti opatření obecné povahy nelze dle ust, § 173 odst.2 správniho řádu podat opravný prostředek. Opatřeni
obecné povahy nabývá dle § 77 odst.5 zákona o silničnímprovozu účinnostipátým dnem vyvěšeníveřejné
vyhlášky. Právní účinkydoručenímá výhradně doručeníveřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky
Krajského úřadu Středočeského kraje.
::

.,

,.

:

lng. Maíina Brychtová
odborná referentka silničního hospodářství

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřednídesce a na elektronické úřednídesce po
dobu 15 dnů,

Vyvěšeno: t4

tl

^fu/!

Sejmuto:

opatření obecné povahy.
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Obdrží:

.
.

Ředitelstvi silnic a dálnic ČR, ZavoO Praha, Na Pankráci 56, 'l40 00 Praha 4, lD datové schránky: lq4rhz
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor dopravní policie, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5

-

Zbraslav,

lDDS: 2dtaiSu

.

Krajská ředitelství policie Středočeskéhokraje, dopravni inspektoráty, lDDS: 2dtai5u

S žádostí o aleřejnění dokumentu na úřední desce a způsobem umožňujícídálkottý přístup a o zpětné zaslání
dokumentu s vyznačenímdata vyvěšení a sejmutí

.

Krajský úřad Středočeskéhokraje, Zborovská 1'1, 1 50 21 Praha 5 Smíchov, zde

o Město Benešov

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Město Bělá pod Bezdězem
Město Březnice
Město Čáslav
Město Dobrovice
Město Jesenice
Město Kolín
Město Kosmonosy
Město Kutná Hora
Město Liběchov

o Město Mělník

.
.
.

Město
Město
Město
o Město

Neratovice
Nymburk

Poděbrady
příbram

. Město Rožmitál pod
Třemšínem

. Město Řičany
. Město Sedlčany
. Město Slaný
. Město Úvaly
. Město Velvary
. Město Zásmuky
. Městys Bezno
. Městys Mšec
. Městys Nové Dvory
. Městys Suchdol
. Obec Bečváry
. Obec Bernardov
. Obec Bohutín
. Obec Břežany
. Obec Byšice
. Obec Církvice u Kutné Hory
. Obec Dlouhopolsko
. Obec Drásov
. Obec Drobovice
. Obec Dubenec
. Obec Dublovice
. Obec Dubno
. Obec Horky
l

. 0bec Hořesedly
. Obec Hořovičky
. obec chotěšice
. obec chraštice
. Obec Jiloviště
. Obec Jizbice
. Obec Jizerní Vtelno
. Obec Kly
. Obec Kněžičky
. Obec Kobylnice
. obec kojetice
. Obec Kosova Hora
. obec kovanice
. obec kozojedy
. obec krchleby
. Obec Krupá
. obec krušovice
. Obec Libiš
. Obec Liblice
. Obec Loučeň
. Obec Louňovice
. Obec Luštěnice
. Obec Malé Přítočno
. Obec Malotice
. Obec Malíkovice
. Obec Maý Újezd
. Obec Medonosy
. Obec Miličín
. Obec Mělnické Vtelno
. Obec Mirošovice
. Obec Miskovice
. Obec Mukařov
. Obec Nová Ves
. Obec Obory
. Obec Obrubce
. Obec Odřepsy
. Obec Okřínek
. obec olbramovice
. Obec Oleška
l

. Obec Oseček
. Obec Pavlov
. Obec Písková Lhota
. Obec Plazy
. Obec Pňov - Předhrádí
. obec počaply
. Obec Přistoupim
. Obec Rostoklaty
. Obec Řevničov
. obec sedlice
. obec senice
. obec senohraby
. obec smilovice
. obec sukorady
. Obec Svatý Mikuláš
. Obec Tehovec
. Obec Tupadly
. Obec Tuřany
. Obec Velká Dobrá
. obec velké přítočno
. Obec Velký Borek
. Obec Věšín
. Obec Višňová
. Obec Vlkava
. Obec vlkov pod oškobrhem
. obec vranovice
. obec vrbčany
. Obec Vrdy
. Obec Všechlapy
. obec vyžlovka
. obec Ždánice
. Obec Žd'ár

.

obecželizy

. obec Židněves
. obec Žižice
. statutární město kladno
. statutárni město Mladá
Boleslav

