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OZNÁMENÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a dočasný zákaz
Městys Netvořice (dále jen „správní orgán“), věcně a místně příslušný silniční správní úřad
podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), na základě žádosti,
kterou podal:
VHS Benešov s.r.o., IČO 025132466, Černoleská 1600, 256 01 Benešov
zast. společností Quo s.r.o., IČO: 26487985, Křižíkova č.p. 2158, 256 01 Benešov
(dále jen „navrhovatel”), po předchozím projednání s Policií ČR, Krajským ředitelstvím
policie Středočeského kraje, Územního odboru Benešov, Dopravního inspektorátu (dále jen
„orgán policie“), dočasně zakazuje zastavení silničních vozidel podle § 19a odst. 1 a 2
zákona o pozemních komunikacích a podle § 171 - § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) formou opatření obecné povahy (dále
jen „OOP“) na těchto pozemních komunikacích:
Místní komunikace Sídliště II, parc č. 733/3 v k.ú. Netvořice, viz návrh DIO
v termínu:
25.3. – 18.4.2019
Umístění přechodného dopravního značení B 28 Zákaz zastavení je vyznačeno na přiložené
situaci dopravního opatření - DIO, přesné parametry dopravního značení ve vztahu ke
komunikaci stanovují příslušné technické podmínky. Dopravní značení B 28 Zákaz zastavení
bude umístěno nejméně 7 dní před prvním dnem dočasného zákazu zastavení, tj. 18.4.2019.
Dne 11.3.2019 podal navrhovatel z důvodu výstavby ČOV a kanalizace v Netvořicíh žádost o
dočasné zakázání zastavení silničních vozidel a stanovení příslušného dopravního značení
s termínem platnosti od 25.3.2019 - do 18.4.2019. Vlastník místní komunikace a orgán policie
k návrhu dočasného zákazu zastavení a stanovení přechodné úpravy provozu vyslovili
souhlas.

Podrobnosti umístění značení stanovují TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na
pozemních komunikacích“, schválených Ministerstvem dopravy č.j. 21/2015-120-TN/1 dne
12. března 2015. Úpravou se stanovují odlišné povinnosti pro účastníky silničního provozu
oproti obecné úpravě provozu na pozemních komunikacích, obsažené v zákoně o provozu na
pozemních komunikacích. Osazení dopravního značení, jeho kontrolu a udržování, zajišťuje
navrhovatel, na jehož žádost je přechodná úprava stanovena.
Správní orgán v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o provozu na
pozemních komunikacích a v návaznosti na § 171 - § 174 správního řádu stanovil přechodnou
úpravu provozu na pozemních komunikacích formou OOP.
Poučení
Podle ustanovení § 19a odst. 3 zákona o pozemních komunikacích nabývá OOP účinnosti
pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu
nelze podat proti OOP opravný prostředek.
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Toto oznámení musí být na úřední desce vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující
pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Písemnost se zveřejňuje též způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

Příloha
situace dopravního opatření - DIO

Obdrží
VHS Benešov s.r.o., IČO 025132466, Černoleská 1600, 256 01 Benešov
zast. společností Quo s.r.o., IČO: 26487985, Křižíkova č.p. 2158, 256 01 Benešov
POLICIE ČR, K Pazderně 906, Benešov
K vyvěšení na úřední desku
Městys Netvořice

