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HES stavební s.r.o., IČO 281 43 213, Zelený pruh č.p. 95/97, 140
kterého zastupuje Quo s.r.o., IČO 264 87 985, Křižíkova č.p. 2158, 256 01 Benešov

00

Praha,

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy
změna stanovení č.j.: MUBN/26285/2020/VÝST vydaného dne 03.03.2021
Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, oddělení silniční správní úřad
(dále jen „správní orgán“), věcně a místně příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o pozemních komunikacích“), a současně věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu
na pozemních komunikacích“), na základě žádosti, kterou podala společnost
HES stavební s.r.o., IČO 281 43 213, Zelený pruh č.p. 95/97, 140 00 Praha,
(dále jen „navrhovatel”), po předchozím projednání s Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie
Středočeského kraje, Územního odboru Benešov, Dopravního inspektorátu (dále jen „Policie ČR“),
stanovil přechodnou úpravu provozu podle § 77 odst. 5 zákona o provozu na 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“), ze dne 03.03.2021 pod č.j.:
MUBN/26285/2021/VÝST na těchto pozemních komunikacích:
silnice III. třídy č. 1094, III. třídy č. 1095, III. třídy č. 1096 a na místních komunikacích v obci Čtyřkoly,
Čerčany a Lštění.
popis:
Dopravní značení uzavírky sinice č. III/1096 v obci Čtyřkoly z důvodu výstavby chodníků v rámci akce
„Chodník podél silnice č. III/1096 v obci Čtyřkoly“.
Stránka 1 z 3
www.benesov-city.cz
IČO: 00 231 401
ČS a.s. Benešov, č. ú.: 19-0320035309/0800

Č.j. MUBN/ 59988/2021/VÝST

str. 2

Správní orgán na základě žádosti navrhovatele ze dne 21.04.2021 tímto OOP stanovuje změnu
OOP vydaného dne 03.03.2021 pod č.j.: MUBN/26285/2021/VÝST (povoleného na celkovou dobu od
15.03.2021 - do 30.08.2021), která spočívá ve změně termínů jednotlivých etap akce a to takto:
Etapa A1 částečná uzavírka pravé poloviny vozovky silnice III. třídy č. 1096, termín ukončení bude dne
02.05. 2021.
Etapa A2 úplná uzavírka vozovky silnice III. třídy č. 1096, se ruší.
Etapa B, úplná uzavírka vozovky silnice III. třídy č. 1096, bude realizována v termínu od 03.05.2021 –
13.06.2021
Etapa C, úplná uzavírka vozovky silnice III. třídy č. 1096, bude realizována v termínu od 31.05.2021 –
25.07.2021

Odůvodnění
Dne 21.04.2021 podal navrhovatel návrh na změnu termínů jednotlivých etap stanovení přechodné
úpravy provozu, pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v souvislosti s povolením
uzavírky a zvláštního užívání komunikace, za účelem zajištění pracovního místa v rámci stavební akce
„Chodník podél silnice č. III/1096 v obci Čtyřkoly“. Návrh přechodné úpravy provozu byl odsouhlasen
Policií ČR dne 02.02.2021.
Podle ustanovení § 13 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, se jedná o příslušenství (nikoli součásti) pozemní komunikace. V návrhu předloženém
zmocněncem navrhovatele je uvedena jako osoba odpovědná za přechodnou úpravu provozu pověřená
osoba zmocněnce navrhovatele, správní orgán proto zahrnul zmocněnce navrhovatele na jeho žádost
jako odpovědnou osobu za provedení stanovení, namísto navrhovatele.
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 § 77 odst. 5 zákona o provozu na 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.

Bc. Josef Schůt
odborný referent
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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.

Obdrží
navrhovatel prostřednictvím zmocněnce (dodejky)
Quo s.r.o., IDDS: 6k8cgy5
vlastník dotčené komunikace (dodejky)
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
Obec Čerčany, IDDS: k3tbe6v
Obec Čtyřkoly, IDDS: 49hau35
Obec Lštění, IDDS: xe8bgjm
dotčené orgány
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát, IDDS:
2dtai5u
na vědomí
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, IDDS: keebyyf

ostatní - formou veřejné vyhlášky (§ 172 odst. 1 správního řádu)
K vyvěšení na úřední desku
Městský úřad Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
Obecní úřad Čerčany, IDDS: k3tbe6v
Obecní úřad Čtyřkoly, IDDS: 49hau35
Obecní úřad Lštění, IDDS: xe8bgjm

Obecní úřad Čtyřkoly se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.
Obecní úřad Čerčany se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.
Obecní úřad Lštění se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.
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