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STANOVENÍ MÍ§TNÍ ÚPnlW PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUN|KACÍCH

Městský úřad Dobříš, Odbor výstavby a životního prostředí, Oddělení výstavby, Úsek dopravy
a silničníhohospodářsíví podle § 124 odst. 1 zákona č. 36112000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách něktených zákonů (zákon o silničnímprovozu), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o silničnímprovozu) jako orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích (dále jen orgán státní správy), na základě žádosti ze dne a3.02.2021 po,
dané právnickou osobou- obóí obořiště, se sídlem Óooriste 100, 262 12 obořiště, lČo 00242934,
v řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 a násl, části šestézákona č.500/2001 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řáď),

stanovuje

vsouladu s ustanovením § 124 odst. 6 a na základě ustanovení § 77 odst. 1 písm, c) a odst. 5

zákona o sílničnímprovozu

místníúpravu provozu na pozemních komunikacích
v tomto rozsahu:

1. Komunikace: místníkomunikace na pozemku parc. č. 902 v k. ú. Oboňště.
2. Místo: Obořiště.
3. Předmět úpravy: osazení svislé dopravní značky B29 (Zákaz stání).
4. Dopravní'znaéení:dle předIoženého grafického návrhu odsouhlaseného Policií ČR, kteqý je
nedílnou součástítohoto stanovení.
5. Důvod místníúpravy: zlepšení bezpečnosti a plynulosti silničníhoprovozu.
6. Velikost dopravních značek (zařízení): základní.
7. Pravedení značek (typ): svislé - stálé, reflexní.
8, Termín: nejdříve po nabytí účinnostiopatření obecné povahy.

provozu:

podmínkv provedeníúpraw
,
1, Dopravníznačeníbude instalováno dle grafického návrhu odsouhlaseného Policií CR, Krajským
ředitelstvím policie Středočeského kraje, Dopravním inspektorátem Příbram, ve vyjádření č. j.
KRPS_2561lČJ-2021-011106 ze dne ft.a2.2a21, ktený je nedílnou součástítohoto stanovení.
2" Veškeré dopravní značenía dopravní zařízení musí svým provedením odpovídat příslušným
silničnímprovozu v návaznosti na vyhlášku Ministerstva dopraustanovením zákona
vy č.29412015 Sb,, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějšíchpředpisů, a musí splňovat požadavky ,,Zásad pro dopravní značenína pozemních
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komunikacích" (TP 65), schválených Ministerstvem dopravy ČR pod č.i.532na13-120-STSP/1
ze dne 31.7.2013, požadavky,,Zásad pro označovánípracovních míst na pozemních komunikacích" (TP 66), schválených Ministerstvem dopravy CR pod č,j. 2112015-120-TNi1 ze dne 12.
března 2015 a požadavky Čsrt rru 12899-1 ,,stálé svislé dopravnížnačení",
3. Úpravu provozu (instalaci dopravního značenílzařízení)zajistí osoba s platným oprávněním
pro provádění dopravního značení.
4. Orgán státní správy si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude
vyžadovat změna situace v silnióním provozu nebo veřejný zájem.
5, Policie ČR ma právo kontroly a předložení dalšíchdoplňujícíchnávrhů a opatření v zďlmu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničníhoprovozu.

Jiné dalšípadmínky:

odůvodnění:

Orgán státní správy obdžel dne 03.02.2021 žádost právnické osoby - obce Obořiště, se sídlem
Obořiště 1aCI, 262,t2 Obořiště, lČO 0a?42g34, o stanovení místníúpravy provozu na místníkomunikaci na pozemku parc. č. 902 v k. ú. Obořiště dle výše uvedeného návrhu.
V souladu s ustanovením § 77 odst, 3 zákona o silničnímprovazu byl návrh opatření obecné povahy projednán s dotčeným orgánem, tj. Policií Českérepubliky, Krajským ředitelstvím policie
Středočeského kraje, Uzemním odborem Příbram, Dopravním inspektorátem, která k němu vydala
souhlasné vyjádření ě. j. KRPS-2561tČJ-2o21-o11 106 ze dne 1 8.02.2021.
Dne 01 .03.2021 orgán státní správy oznámil veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné povahy a
vyzval k uplatnění písemných připomínek nebo písemných odůvodněných námitek, V souladu
s ustanovením § 172 odst. 1 a5 správního řádu v návaznosti na § 39 odst. 1 správního řádu stanovil orgán státní správy lhůtu do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění pro uplatnění připomínek nebo
námitek, tj, do 07.04.2021. Oznámení o návrhu opatření obecné povahy bylo vyvěšeno na úřední
desce t\ilěstského úřadu Dobříš v době od 01 .a3,2021 do 17,a3,2O21 a na úřednídesce Obecního
tlřadu Obořiště v době od 03.03,2021 do 17 .03.2021,
Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádnépřipomínky nebo námitky, proto orgán státní správy
stanovil místníúpravu provozu tak, jak je shora v tomto opatření obecné povahy uvedeno.

Pouěení:
Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst, 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek,
Dle § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá účinnostipatnáctým dnem po
dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

lng. PavelVonášek v. r.
oprávněná úředníosoba

Příloha tohoto stanovení, která je jeho nedílnou součástí
grafická situace s návrhem místní úpravy provozu

Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu í5 dnů.

Vyvěšeno ane,1.7,;.2ž.,...4.-*a/....., sejmuto ane,...,,..4?.,',.,?..Y...,b,U..
Razítko, podpis orgánu, kter,ý potvzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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