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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Městský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby - úsek dopravy a
silničního hospodářství, podle § 124 odst. 1 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“), jako orgán státní správy ve věcech provozu na
pozemních komunikacích (dále jen „orgán státní správy“), na základě žádosti ze dne 19.7.2019
podané právnickou osobou – obcí Hřiměždice, se sídlem: Hřiměždice 46, 262 14 Hřiměždice,
IČO: 00242268, zahájil řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 a násl. části šesté
zákona č. 500/2001 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
v souladu s ustanovením § 124 odst. 6 a na základě ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o
silničním provozu ve věci:

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
v tomto rozsahu:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Komunikace: místní komunikace a silnice III/10225 v k.ú. Hřiměždice.
Místo: katastrální území obce Hřiměždice.
Předmět návrhu: umístění trvalého dopravního značení a dopravního zařízení.
Dopravní značení: dle návrhu dopravního značení a zařízení upraveného, doplněného a
odsouhlaseného Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, Dopravním
inspektorátem Příbram, ve vyjádření č. j. KRPS-77395-19/ČJ-2019-011106 ze dne 15.4.2019,
který je nedílnou součástí tohoto stanovení.
Důvod místní úpravy: ucelení systému organizace a řízení silničního provozu.
Velikost dopravních značek (zařízení): základní.
Provedení značek (typ): svislé – stálé, reflexní; vodorovné – stálé.
Termín úpravy: nejdříve po nabytí účinnosti opatření obecné povahy.

Podmínky provedení úpravy provozu:
1. Veškeré dopravní značení a dopravní zařízení musí svým provedením odpovídat příslušným
ustanovením zákona o silničním provozu v návaznosti na vyhlášku Ministerstva dopravy
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, a musí splňovat požadavky „Zásad pro dopravní značení na pozemních
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komunikacích“ - TP 65, schválených Ministerstvem dopravy ČR pod č.j. 532/2013-120STSP/1 ze dne 31.7.2013 a požadavky ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení“.
2. Úpravu provozu (instalaci dopravního značení/zařízení) zajistí organizace s platným
oprávněním k provádění instalace dopravního značení.
3. Orgán státní správy si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude
vyžadovat změna situace v silničním provozu nebo veřejný zájem.
4. Policie ČR má právo kontroly a předložení dalších doplňujících návrhů a opatření v zájmu
zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
Jiné další podmínky: …………………………………………………………………………
Orgán státní správy podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu
vyzývá
dotčené osoby, aby k tomuto návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na
výše uvedených pozemních komunikacích, spočívající v osazení dopravních značek dle výše
uvedeného návrhu, který je přílohou tohoto oznámení, podávaly písemné připomínky nebo písemné
odůvodněné námitky doručením orgánu státní správy ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.
Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné
povahy vydává. Lhůta k podání písemných připomínek je správním orgánem stanovena v souladu
s ustanovením § 174 odst. 1 správního řádu za podmínek definovaných v § 39 správního řádu a
lhůta k podání písemných odůvodněných námitek je stanovena v souladu s ustanovením § 172
odst. 5 správního řádu.
V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu může k tomuto návrhu stanovení místní
úpravy provozu kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné
povahy přímo dotčeny, uplatnit u orgánu státní správy písemné připomínky a v souladu s dikcí
§ 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu stanovení místní úpravy provozu vlastníci
nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva
mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné
osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat
proti tomuto návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky k orgánu státní správy.

Ing. Pavel V o n á š e k
referent státní správy
Přílohy:
grafické situace (detaily č. 1-23) s návrhem místní úpravy provozu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: .....................................

Sejmuto dne: .............................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží :
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 15021 Praha 5
s požadavkem vyvěšení na úřední desku:
- Obec Hřiměždice, Hřiměždice 46, 262 14 Hřiměždice
dotčené orgány:
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Příbram, Žežická 498,
261 23 Příbram V - Zdaboř

