Praha:

08.07.2019

Číslo jednací:

050255/2019/KUSK-2-DOP/Nech Správa Praha

Spisová značka:

SZ_050255/2019/KUSK

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Oprávněná úřední osoba:Eva Nechmačová

Na Pankráci 56
140 00 Praha 4

DOP/Nech

Značka:

v zastoupení:
SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 2643/1 a
130 80 Praha 3 - Žižkov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

,

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI Č. I/2
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný správní orgán
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 Ředitelství
silnic a dálnic ČR, Správa Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390, zast. na
základě plné moci společností SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Olšanská 2643/1 a, 130 80
Praha 3 – Žižkov, IČ: 25793349, podané dne 10.04.2019, doložené souhlasem Krajského
ředitelství policie Středočeského kraje, ÚO Kutná Hora, dopravní inspektorát, ze dne
03.05.2019 č.j.: KRPS-115034-1/ČJ-2019-010506 a souhlasem Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4 ze dne 02.04.2019 zn.: 1822/21/19-31200-Ny

stanovuje
podle § 77 odst. 1 písm. b) výše cit. zákona místní úpravu provozu na silnici I/2, staničení km
50,090 – 51,380, k.ú. Sedlec u Kutné Hory, Malín, Nové Dvory u Kutné Hory, v tomto
rozsahu:
Silnice: I/2;
Místo: staničení km 50,090 – 51,380, k.ú. Sedlec u Kutné Hory, Malín, Nové Dvory u Kutné
Hory;
Dopravní značení: svislé a vodorovné dopravní značení a dopravní zařízení dle schválené
a ověřené situace dopravního značení, zpracované společností SUDOP PRAHA a.s., se sídlem
Zborovská 11

150 21 Praha 5

tel.: 257 280 873

nechmacova@kr-s.cz

www.kr-stredocesky.cz

Č.j. 050255/2019/KUSK-2-DOP/Nech

2

Olšanská 2643/1 a, 130 80 Praha 3 – Žižkov, IČ: 25793349 (vypracoval Ing. Adriana
Klocová), stupeň PDPS, datum 10/2018 – stavba: „I/2 Malín - Nové Dvory komunikace a
most 2-014", projektová dokumentace ověřena autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby
Ing. Lukášem Ježkem, ČKAIT 0009278;
Termín vyznačení a osazení: do 08/2020;
Organizace odpovědná za realizaci úpravy: pan Jan Černík, Ředitelství silnic a dálnic ČR,
závod Praha, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4;
Důvod pro stanovení: plánovaná oprava silnice I/2, název akce: „I/2 Malín - Nové Dvory
komunikace a most 2-014".
Podmínky provedení dopravního značení:
1. Dopravní značení bude provedeno a umístěno v souladu s normou ČSN 73 6101, kterou
doplňují vzorové listy VL 6.1-3, zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění
pozdějších předpisů a vyhl. č.294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude splňovat požadavky
ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení“, ČSN EN 1436 - „Vodorovné
dopravní značení“ a další související předpisy a normy za využití TP 65, TP 133 a TP
169.
2. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, si vyhrazuje právo stanovení změnit,
nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna silničního provozu nebo veřejný zájem.

Odůvodnění
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy obdržel dne 10.04.2019 žádost Ředitelství
silnic a dálnic ČR, Správa Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390, zast. na
základě plné moci společností SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Olšanská 2643/1 a, 130 80
Praha 3 – Žižkov, IČ: 25793349, o stanovení místní úpravy provozu na silnici I/2, staničení
km 50,090 – 51,380, k.ú. Sedlec u Kutné Hory, Malín, Nové Dvory u Kutné Hory, z důvodu
plánované opravy silnice I/2, název akce: „I/2 Malín - Nové Dvory komunikace a most
2-014".
Dne 14.05.2019 Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, oznámil veřejnou
vyhláškou opatření obecné povahy a vyzval k uplatnění připomínek a námitek. V souladu
s § 172 odst. 1 a 5 správního řádu v návaznosti na § 39 odst. 1 správního řádu stanovil
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, lhůtu do 30 dnů ode dne oznámení
(tj. patnáctý den po vyvěšení) pro uplatnění připomínek a námitek tj. do 30.06.2019.
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy bylo vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu
Středočeského kraje od 14.05.2019 do 30.05.2019. Oznámení bylo zasláno i městu Kutná
Hora s žádostí o vyvěšení na jejich úřední desce.
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Do termínu 30.06.2019 nebyly uplatněny žádné námitky a připomínky, proto Krajský úřad
Středočeského kraje, Odbor dopravy, oznámil veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy
ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici první třídy I/2, staničení km 50,090 –
51,380, k.ú. Sedlec u Kutné Hory, Malín, Nové Dvory u Kutné Hory, z důvodu plánované
opravy silnice I/2, název akce: „I/2 Malín - Nové Dvory komunikace a most 2-014".

Poučení
Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek
Dle § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem
po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
(otisk úředního razítka)
Eva Nechmačová
odborný referent silničního hospodářství
Opatření obecné povahy bude vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a rovněž bude
zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

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

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

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

Obdrží:
- SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Olšanská 2643/1 a, 130 80 Praha 3 – Žižkov, ID datové schránky: nd9sqfy
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, ID datové schránky: zjq4rhz
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora, ID datové schránky: 2dtai5u

S žádostí o zveřejnění dokumentu na úřední desce a elektronické úřední desce a o zpětné
zaslání dokumentu s vyznačením data vyvěšení a sejmutí:
- Krajský úřad Středočeského kraje, vyvěšení na úřední desce
- Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, ID datové schránky: b65bfx3

Příloha: situace DZ

