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OZNÁMENÍ VĚŘEJNOU VYHLÁŠKOU
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
č. I/16 a I/16J

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán 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 (dále jen
„zákon o silničním provozu“), na základě návrhu obchodní společnosti STRABAG a.s., IČ: 60838744,
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice (dále jen „navrhovatel“) zastoupené na základě plné moci
společností ADSUM spol. s r.o., IČ: 45144991, Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť (dále jen „zmocněnec“)
stanovuje
dle § 77 odst. 1 písm. b) a v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 171
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) přechodnou
úpravu provozu na pozemní komunikaci č. I/16 a I/16J z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu při uzavírce silnice č. I/16J, a to za následujících podmínek:
Místo stanovení: silnice č. I/16J, staničení km cca 22,100 – 27,300 (od křižovatky silnic č. I/16J a II/118
po křižovatku silnic č. I/16 a III/10142) a nově zbudovaná část silnice č. I/16 v úseku od křižovatky se
silnicí č. I/16J po křižovatku se silnicí č. II/118, k. ú. Vítov, Blahotice, Slaný, okres Kladno,
Přechodné dopravní značení: Rozmístění DZ bude provedeno dle předloženého návrhu dopravního
značení č. DIO-1-1/2018-17 zpracovaného společností ADSUM spol. s r.o., IČ: 45144991, Havlíčkova
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923, 273 51 Unhošť, schváleného PČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor
Kladno, Dopravní inspektorát, č. j.: KRPS-152538-1/ČJ-2020-010306 ze dne 01.07.2020,
Termín osazení přechodného DZ: od 20.07.2020 do 31.12.2020,
Odpovědný subjekt za osazení, údržbu a demontáž DZ: ADSUM spol. s r.o., IČ: 45144991, Havlíčkova
923, 273 51 Unhošť, kontraktní osoba: Martin Frolík, tel. č.: 777 690 022.

Podmínky stanovení přechodné úpravy:
1. Provedení dopravního značení musí splňovat podmínky stanovené zákonem o silničním
provozu, prováděcí vyhláškou č. 294/2015 Sb. a musí svým barevným i rozměrovým
provedením odpovídat platné technické normě ČSN a osazeno v souladu s platnými TP
(http://www.pjpk.cz/technicke-podminkytp/?doFilter=OK&DCA_185=185&DCA_178=178&DCA_181=181&DCA_179=179&soFilterBtn=
Filtrovat ).
2. Subjekt zodpovědný za umístění, údržbu a odstranění přechodného dopravního značení (dále
jen „PDZ“) je povinen po celou dobu užití PDZ zajistit okamžitou a nepřetržitou údržbu PDZ tak,
aby byla zajištěna jeho plná funkčnost. PDZ musí být průběžně kontrolováno a případné závady
na PDZ musí být neprodleně odstraněny.
3. PDZ bude zajištěno proti posunutí, otočení, nebo pádu, ke kterému by mohlo dojít vlivem
provozu na pozemních komunikacích či vlivem povětrnostních podmínek.
4. Přechodné dopravní značení bude instalováno odbornou firmou.
5. PDZ

bude

instalováno

na

dobu

nezbytně

nutnou

pro

stanovený

účel

a bude odstraněno ihned po uplynutí stanoveného termínu.
6. Veškeré přechodné dopravní značení bude umístěno tak, aby nezasahovalo do rozhledových
poměrů při výjezdu z vedlejších komunikací.
7. Případné přechodné vodorovné dopravní značení bude lepeno páskou.
8. Dopravní značení, které není stanoveno, nesmí být osazováno.
9. Stávající dopravní značení bude zakryto, nikoliv přelepeno páskou, aby nešlo k jeho
poškození.
10. Při neprovádění stavebních prací bude přechodné dopravní značení v maximální možné míře
minimalizováno.
11. Orgány Policie ČR mají právo kontroly a předložení dalších podmínek zajišťujících bezpečnost
a plynulost silničního provozu.
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Toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích nenahrazuje rozhodnutí
příslušného silničního správního úřadu o povolení uzavírky, nebo rozhodnutí o povolení zvláštního
užívání pozemní komunikace.

Odůvodnění
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, obdržel návrh na stanovení přechodné úpravy
provozu na silnici č. I/16 a I/16J z důvodu označení objízdné trasy při uzavírce silnice
č. I/16J – původní silnice č. I/16. Uzavírka bude probíhat z důvodu opravy propustku a povrchu
pozemní komunikace č. I/16J.
K návrhu bylo doloženo:


Souhlas Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Dopravní
inspektorát, č. j.: KRPS-152538-1/ČJ-2020-010306 ze dne 01.07.2020,



Souhlas ŘSD ČR, Správa Praha, zn.: 4457/31/20/31200/ČER ze dne 25.06.2020.

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích, v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, nedoručoval návrh
opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.
Vzhledem k tomu, že žadatel splnil zákonem stanovené podmínky, Krajský úřad Středočeského kraje,
Odbor dopravy, na základě předloženého návrhu vyhověl a stanovuje přechodnou úpravu provozu na
předmětné silnici za dodržení výše uvedených podmínek.

Poučení o odvolání
Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 podat opravný prostředek.

„otisk razítka“

Michaela Svajčíková
odborný referent silničního hospodářství

ODBOR DOPRAVY
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

tel.: 257 280 105

www.kr-stredocesky.cz

IDDS: keebyyf

svajcikova@kr-s.cz

086520/2020/KUSK – DOP/Sva

Stránka 4 z 5

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Středočeského
kraje, města Slaný a obce Žižice po dobu 15 dnů a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední
desky Krajského úřadu Středočeského kraje.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Vyvěšeno dne: ………………….

Sejmuto dne: ………………….

Přílohy

Přechodné dopravní značení – křižovatka silnic I/16 a I/16J

ODBOR DOPRAVY
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

tel.: 257 280 105

www.kr-stredocesky.cz

IDDS: keebyyf

svajcikova@kr-s.cz

086520/2020/KUSK – DOP/Sva

Stránka 5 z 5

Přechodné dopravní značení – silnice I/16 Lázeňská, Slaný

Rozdělovník
Dotčené osoby:


STRABAG a.s., IČ: 60838744, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice, v zastoupení: ADSUM
spol. s r.o., IČ: 45144991, Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť, ID DS: 3vsy5y5

S žádostí o vyvěšení na úřední desce:


Město Slaný, IČ: 00234877, Velvarská 136, 274 53 Slaný, ID DS: h3jb7t5



Obec Žižice, IČ: 00235211, Žižice 31, 274 01 Slaný, ID DS: 2zaatjy

Dotčené orgány veřejné moci:


Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Dopravní inspektorát,
Havířská 632, 272 53 Kladno, ID DS: 2dtai5u

Na vědomí:


Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, ID DS: zjq4rhz

Spis
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