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oBEcNÉ PoVAHY
ozNÁMEttí o NÁvRHu oPATŘrnípózEut*ícn
pRovozu
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NA
_ sTANovfii ilHil,iíúpŘÁw
prostředí, oddělení výstavby, tJsek dopravy
Městský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního
Č. 36112000 sb,, o provozu na pozemních
a silničníhohospodářsívi podle § 124 odst, 1 zákona
provozu), ve znění PozdějŠÍch
komunikacích a o změnách něktených zákonů (zákon o silniČním
ve věcech provozu na po_
správy
jako
státní
orgán
přuapire, (dále jen zákon a sitničnímprovozu)
žádosti ze dne 02,12,2021 Pozemních komunikaci.ňtoar" jen orgán státní Óprávy), na,základě
10a,26212 obořiště, lČo 00242934,
dané právnicxou osóňóri- ontionorista se.iái"* Óbořiště
éŘ, řár.xy"i ředitelstvím policie Středočeskéhokraje, DoPravním in-o
a po odsoutrtasenr
ze dne 30.12.2021, zahájil řízení
spektorátem Příbram, čj, KRPs_go+oiá-r7ČJ-zozr-otttoo
zákona Č. 500/2001 Sb.' sPrávní
návrhu opatření obecné povahy podl9 § tzi a násl. části šesté
s ustanovením § 124 odst, 6 a
souladu
řád, ve znění pozoe]šicrl bi"ápí.ů (dále'jen sp.rávní řá9; y
provozu
ve věci:
na základě ustanovéni § 77 oást. 1'písm. c} zákona a silničním
stanovení místníúpravu provozu na pozemních komunikacích

ÉJřii

v tomto rozsahu:

1. Komunikace; místní komunikace lll, třídy č, 9c,
2. Místo: Obořiště.
prahu včellě osazení související3. předmět úpravy: instalace krátkého příčnéhozpomalovacího
značek A7b, lP2, B2Oa _ 30 km,
(dopravních
ho svislého Oopravníňo značbní
B2Ob).
r
rl__^_lL_ rt^Ii^.,

4'Dopravníznačení:d|epředloŽenéhografickéhol?u',.!!!!,?Y9l9lo.aodsouhlasenéhoPolicii
"' -óď;
ze dne
óĚá*"em itanovisku čj. KRps_304613_1/čJ_2a21_011106

3o,12,žo21, kter,ý je nedítnou součástítohoto stanovení,
5. Důvod místníúpravy:zvýšeníbezpečnosti silničníhoprovozu.
6. Velikast dopravních značek (zařízení):základní,
7, Provedení značek (typ): svislé - stálé, reflexní,
povahy.
8i. Termin: nejdříve pďnáuyti účinnostiopatřeníobecné

Podmínkv provedení úpravv qrovqzu:
provedením odPovídat PřísluŠným
1. Veškerédopravní značenía dopravní zařízení musí svým
vyhláŠku Ministerstva doPravY
na
návaznosii
v
provozu
ustanovením zákona o sitničnim
pozemních .komunikacích, ve znění
č.2g461a15 Sb; n"iou se prováděií pravidla provozu na
pro
dopravní značenína pozemních
pozdějšíchpředpisů, a musí splňořat'požaoavky ,,Zásad
€l, 53212013-120-STSP/1
komunikaci.n,,iŤp ósj, schvál'ený.ň rr,iini.t"rstvám dopravy čR Pod.
komunina
ze dne 31,7.20\'3, poááa.uxv,,zá*"a ňró označovánípracovních míst Pozemních

tčo: ooz4zo98
Mírovénáměstítt9, z63 ot Dobříš
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Městský úřad Dobříš, Odbor uýstavby a životníhoprostředí

kacích" (TP 66}, schválených Ministerstvem dopravy ČR pod čj. 2'll2015,120-TN/1 ze dne 12.
března 2015 a požadavky ČSru eru 12899-1 "Stálé svislé dopravníznaěení".
2. orgán státní správy si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude
vvžadovat změna situace v silničnímprovozu nebo veřejný zájem.
s. pblicie čR ma právo kontroly a předložení dalšíchdoplňujícíchnávrhů a opatření v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti silniěního provozu.

Jiné dalšípodmínlry:
Orgán státnísprávy podle ustanovení § 172 odst, 1 správního řádu

vyzývá
dotčenéosoby, aby k tomuto návrhu opatření obecné povahy - stanovení místníÚpravy provozu
v osazení dopravních značek dle výše uvede,
na výše uvedené pozemní komunikaci, spočívající
je
podávaly písemnépřipomínky nebo písemné
přílohou
oznámení,
tohoto
ktený
návrhu,
ného
ve lhůtě do 30 dnŮ ode dne jeho zveřejněnÍ.
správy
státní
orgánu
odůvodněnénámitky doručením
prominout,
správní orgán, ktený opatření obecné
rozhoduje
O námitkách
Zmeškání úkonu nelze
je
připomínek
správním orgánem stanovena v souladu
povahy vydává. Lhůta k podání písemných
s ustanoúením § 174 odst, 1 správního řádu za podmínek definovaných v § 39 správního řádu
a lhůta k podáni písemných odůvodněných námitek je stanovena v souladu s ustanovením § 172
odst. 5 správního řádu.
Vsouladu sustanovením § 172 odst.4 správního řádu můžektomuto návrhu stanovení místní
úpravy provozu kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné
povahy přímo dotčeny, uplatnit u orgánu státní správy písemnépřipomínky a v souladu s dikcí
provozu vlastníci
§ 172 odst, 5 správního řádu mohou ktomuto návrhu stanovení místníÚpravy
ňemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou
být tímto opatřením obecné povahy přímo dotěeny nebo, určí-litak správní orgán, i jiné osoby,
jejictrz oprávněné zájmy mohou blit tímto opatřením obecné povahy přímo dotČeny, podat proti
tomuto návrhu opatřeníobecné povahy písemnéodůvodněnénámitky k orgánu státnísprávy.

lng. Pavel Vonášek v, r.
oprávněná úředníosoba

Příloha tohoto stanovení, která je jeho nedílnou součástí:
grafická situace s návrhem místníúpravyprovozu

Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů,
Vyvěšeno dne:
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Razítko, podpis orgánu, ktený potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
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Schérna dopravr,íl"rg značerrí:návi"h změny místníúpravy rra místní komunil<aci

v obci Cbořiště, doplnění SDZ a dopravního zařízení (krátký zpomalovaci práh)
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