Praha:

12.04.2019

Číslo jednací:

050662/2019/KUSK-2-DOP/Nech Teplická 874/8

Spisová značka:

SZ_ 050662/2019/KUSK

ČEZ Distribuce, a. s.

Oprávněná úřední osoba: Eva Nechmačová

405 02 DĚČÍN IV –
POMOKLY

DOP/Nech

Značka:

v zastoupení:
Tomáš Havlíček
Masarykova 127
286 01 Čáslav – Nové Město

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
,

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI I. TŘÍDY

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy
ve věcech provozu na pozemních komunikacích, podle § 124 odst. 4 písm. b) zákona
č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti společnosti ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8,405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 247 29 035 zast. na základě
plné moci Tomáš Havlíček, sídlo: Masarykova 127, 286 01 Čáslav – Nové Město, IČ: 638
42 688 (dále jen „žadatel“), podané dne 03.04.2019, doložené vyjádřením Policie ČR,
Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora ze dne 02.04.2019
č.j. KRPS-84193-1/ČJ-2019-010506 a majetkového správce silnice I/2 Ředitelství silnic a
dálnic, Závodu Praha ze dne 11.04.2019, zn.: 2112/21/19-31200-Ny, podle § 171 a násl. části
šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“) a podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu
stanovuje
podle § 77 odst. 1 písm. b) výše cit. zákona přechodnou úpravu provozu na silnici I/2,
provozní staničení 59,634 – 59,920 km, pozemek parc. č. 1107/6 k. ú. Bernardov, obec
Bernardov, z důvodu provádění stavby „Bernardov, Panský Dvůr, obnova NN - kNN“
(podélný výkop v zeleném pásu a v chodníku při pokládce inženýrské sítě - elektrického
kabelu).

Zborovská 11

150 21 Praha 5

tel.: 257 280 873

nechmacova@kr-s.cz

www.kr-stredocesky.cz
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Přechodná úprava provozu bude provedena dle předloženého schváleného dopravně
inženýrského opatření, které je nedílnou součástí tohoto stanovení.
Podmínky provedení dopravního značení:
1. Provedení dopravních značek musí odpovídat platné příloze vyhlášky MDS
294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,
ČSN EN 12899-1 a Vzorovým listům staveb PK, část VL 6.1 Svislé dopravní
značky. Dopravní značení bude provedeno a instalováno v souladu s TP 66 Zásady
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (II. vydání).
2. Žadatel je povinen po celou dobu užití DZ zajistit okamžitou a nepřetržitou údržbu
svislého DZ tak, aby byla zajištěna jeho plná funkčnost. Dopravní značení musí být
pravidelně kontrolováno.
3. Dopravní značení bude rozmístěno nejpozději do zahájení stavebních prací a bude
instalováno odbornou firmou.
4. Veškeré přechodné dopravní značení bude umístěno tak, aby nezasahovalo
do rozhledových poměrů při výjezdu z vedlejších komunikací.
5. Orgány Policie ČR mají právo kontroly a předložení dalších podmínek zajišťujících
bezpečnost a plynulost silničního provozu.
6. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, si vyhrazuje právo stanovení
změnit, nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna silničního provozu nebo
veřejný zájem.

Termín stanovení DZ:

29.04.2019 – 10.05.2019

Odpovědná osoba za osazení, údržbu a demontáž: Tomáš Havlíček, sídlo: Masarykova
127, 286 01 Čáslav – Nové Město, IČ: 638 42 688.

Odůvodnění
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, stanovil přechodnou úpravu provozu na
základě návrhu žadatele po písemném vyjádření Krajského ředitelství policie Středočeského
kraje, DI Kutná Hora a Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závodu Praha. Nedílnou součástí tohoto
stanovení je příloha dopravního opatření.
V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval Krajský úřad
Středočeského kraje, Odbor dopravy, návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené
osoby k podávání připomínek nebo námitek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým
dnem po vyvěšení.
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Poučení
Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný
prostředek.
(otisk úředního razítka)
Eva Nechmačová
odborný referent silničního hospodářství

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha: 1 x situace DZ

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední
desky Krajského úřadu Středočeského kraje.

Obdrží
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly prostřednictvím zmocněnce - Tomáš Havlíček,
Masarykova 127, 286 01 Čáslav, poštou
- DI Kutná Hora, ID datové schránky: 2dtai5u
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, ID DS: zjq4rhz
- Obec Bernardov, ID datové schránky: gkfakp7 (s žádostí o zveřejnění dokumentu na úřední desce a o zpětné
zaslání dokumentu s vyznačením data vyvěšení a sejmutí)
- Krajský úřad Středočeského kraje, vyvěšení na úřední desce

