MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
Odbor dopravy
Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany
se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215
Váš dopis ze dne

Naše značka

Vyřizuje / tel / email

V Rokycanech dne

26.6.2019

spis.zn.:MeRo/6812/OD/19 Ant

Jaroslav Anton
371 706 326
jaroslav.anton@rokycany.cz

3.7.2019

č.j. dokumentu: MeRo/6814/OD/19

STANOVENÍ
PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 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
návrh, který podala společnost
ROBSTAV k.s., IČO 27430774, Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha
(dále jen "navrhovatel"), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a
§ 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní
řád") opatřením obecné povahy
stanoví
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
komunikace:

silnice II/233 Břasy – Stupno v úseku od křižovatky se silnicí II/232 k
železničnímu přejezdu ve Stupně,

termín:

ve 3. etapách postupně od 1.8. do 15.11.2019,

akce:

Oprava povrchu silnice II/233 v obci Břasy,

objízdná trasa:

po silnicích II/232 – III/2325 v trase Břasy – Bezděkov – Březina – Osek
Vitinka – Bušovice – Smědčice - Stupno, obousměrně.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1. Přechodná úprava provozu bude realizována v souladu s pravomocným rozhodnutím
silničního správního úřadu spis.zn. MeRo/6816/OD/19 Ant (dále jen "rozhodnutí").
2. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, technickou normou ČSN EN 12899-1 a technickými podmínkami TP 66 "Zásady
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích".
3. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení.
Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být
schváleného typu. Provoz bude řízen světelnou signalizací a za snížené viditelnosti bude
místo označeno výstražným světlem žluté barvy podle § 45 odst. 3 zákona o silničním
provozu.
4. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude
překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
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5. Osazení dopravního značení zajistí navrhovatel. Za řádné provedení dopravně
bezpečnostního opatření, odbornou montáž dopravního značení, jeho kontrolu a udržování po
celou dobu přechodné úpravy provozu a včasné odstranění je zodpovědná Lucie Hrižáková,
ROBSTAV k.s., IČO 27430774, Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha, tel. 601 583 371.
6. Po osazení přechodného dopravního značení a před započetím prací je nutno informovat
orgán Policie ČR.
7. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem
stanoveným v rozhodnutí, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a
příslušenství pozemní komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně
oznámena správnímu orgánu a orgánu Policie ČR.
8. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další
dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je
zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.
Odůvodnění:
Navrhovatel podal návrh na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu
zajištění bezpečnosti silničního provozu v souladu s rozhodnutím o povolení úplné uzavírky při
opravě povrchu silnice II/233 v úseku Břasy, křižovatka se silnicí II/232 k železničnímu přejezdu
ve Stupně. K návrhu přiložil jednoduchou projektovou dokumentaci. Z důvodu místních zejména
šířkových poměrů nelze stavbu provádět za uzavírky částečné, proto správní orgán zahájil řízení
o uzavírce úplné.
Správní orgán obdržel kladné závazné stanovisko dotčeného orgánu:
- Policie ČR spis.zn. KRPP-145530/ČJ-2018-030806 ze dne 2.10.2018.
Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy
provozu, a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.
Projektová dokumentace není vzhledem k svému rozsahu součástí tohoto opatření obecné
povahy. Nahlédnout do ní je možné v kanceláři č. 326 Městského úřadu Rokycany, odboru
dopravy, se sídlem Masarykovo náměstí 215, Střed, ve II. patře střediska Žďár, v PO a ST od
07.30 do 16.30 h, ostatní dny po domluvě.
Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá
účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po
dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v
přezkumném řízení.
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jdeli o stanovení přechodné úpravy provozu, správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání
připomínek nebo námitek.

Bc. Ladislav Kőnigsmark
vedoucí odboru dopravy
otisk úředního razítka
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.
Datum zveřejnění na úřední desce:
Vyvěšeno dne:

Datum sejmutí z úřední desky:
Sejmuto dne:

..............................

....................................

V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno od:

V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno do:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

..............................

....................................

Razítka, podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
ROBSTAV k.s., IDDS: zpixxe9
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát,
IDDS: 5ixai69
obce ke zveřejnění na úřední desce
Rokycany, Smědčice, Bušovice, Osek, Březina, Bezděkov, Břasy,

