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opatření obecné povahy
stanoverí přechodné úpravy provozu
Městský úřad Příbram, Odbor silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán die ust. § 124 odst. 6

zákona-č. 361/2000 sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu), ve znění pczdějších předpisů (dále jeiq ,,zákon o silničním provozu"), vplatném
znění a podle ust. § 171 a ust. § 173 zákona č. 500/2004 Sb. (správrií řád), na zák!adě posouzení
žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. Ill/ai919 a místních komunikacích vobci
Rožmitál pod Třemšínern (k.ú. Rožrnitál pod Třemšíúem), podané dne 13.09.202al žadateiem KS
montáže, s.r.o., IČO: 27861392, Pražská 92/4, 266 0l 8eroun (dále jen ,,žadatel"), a po projednání

s dotčeným orgánem Policie ČR,
stanovuje
vsouladu s ustariovením § 124 odst. 6 a na základě bistanovení § 77 edst. 1 písrrí. c) výše uvedeného
zákona ve znění pczděJ;ších přmpisů a qhlášky č. 294/2015 sb., kterou se provádějí pra*d!a provozu
na pozemních komi:nika:ích (v plati"íém znění),

přechodnou úpravu provozu
na silníci č. Ill/"1919 a místrích komunikacích v obcí Rožmitál pod Třemšínem (k.ú. Rožmítál pod
Třemšínern) za níže uvedených podmínek prc její realizaci:
1
2.

Druh úpravy: přechodná
Způsob
Umístěnípřechodného
přechodnéhodopravního
dopravníhoznačení
značení (DZ),
(DZ), které
které bude
bude proveaeno
provedeno
Z ůsob úúpray:
ra : Umístění

podle předloženého dopravně inženýrskéhc opatření (D!O), odsouhlaseného Policií ČR, KŘ Dl
Příbram pod č.j. KRPS-8802-1/ČJ-2021 -O'l 1 1 06, které je nedílriou součástí tohoto stanoven í

3.

Na komunikacích: silnice č. lll/1919 a místní komunikace

4.

5.

?: Rožmítáí pod Třemšínem - ul. Sladkovského
Důvod úpraq: pokládka nového kabelového NN vedení

6.

Term ín stanovení úpravy provozu: 25.09. - 30.10.2021

7

Jiné další podmínky: Stávající DZ, Rteré by by!o v rozporu s přechodným DZ, bude zřetelně
znepiatněno. Veškeré DZ bude v souladu s platnými normami, qhláškou 294/2015 Sb. a hude
osazeno v sot.iladu s platnými TP 66 subjektern oprávněným k instalaci dopravního značení.
Osoóou odpovědnou za přechodné DZ bude prováděna praíjdelná kontrola staw tohoto
značení a v případě zjištěné závady na přechodném DZ bude tato bezodkladně odstraněna. Po
vkončení stavby bude přechodné DZ okamžitě odstraněno.
Případné znečištění či poškození komunikací bude neprodleriě cdstraněrio na náklady žadateie.

Odbor si!ničního hospodářství Městského úřadu Příbram si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo
doplnit, pokud si to bude qžadovat změna situace v siiničním provozu nebo »řejný zájem.
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Odůvodnění:

Dne 13.09.2021 0dbor silničního hospodářství Městského úřadu Příbram obdržel od žadatele žádost o
stanovení přechodné úpray provozu na silnici č. lll/"I 919 a místních komunikacích v obcí Rožmitá! pod
Třemšínem (k.ú. Rožmitál pod Třemšínem) ve výše uvedeném termínu z důvodu pokládky nového
kabelového NN vedení. Přechodné dopravní značení bude účastníky silničního provozu upozorříovat na
práce probíhající podél silnice a nejvyšší dovolená rych!ost bude v blízkosti staThy omezena až na 30
km/h. Jinak provoz nebude omezen.

Postupem podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozo, jde-!i o stanoveríí přechodné úpraq provozu
na pozemních komunikacích, nedoručuje příslošríý správní úřad návrh opatření obecné povahy a
ríeqzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Žádost byla řádně pro3ednána a odsouhlasenadotčeným orgánem Policií ČR - Krajské ředitelství
Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Příbram, pod č.j. KRPS-8802-1/ČJ-2021-011106 ze dne
27.01.2021

K žádosti bylo doloženo také soi.ihiasné íyjádření Kraiské spráq a údržby silnic Středočeského kraje,

jakožto správce a zástupce vlastníka dotčené siinice íll. třídy, pod č.j. 4810/21/KSÚS/BNT/PAP-415 ze
dne ai4.09.202L

Po projednání a zjištění, že povo!ená úprava v dopravní situaci je z »řejného zájmu únosná, oznamuje
na zákiadě výše uvedeného Odbor silničního hospodářství Městského úřadu Příbram veřejnoa
vyhláškou opatření obecí'ié povahy, kterým se stanovujs přechodná úprava provczu dle schváleného
dopravně inženýrského opatření.

Poučení o opravném prostředku:

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (správiqí řád), ne!ze podat
opravný prostředek. Ve smyslu ustanovení § lOla-101 d zákona č. 1 50/2002 Sb. (soudní řád správní),
je možný přezkum u soudu.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

(otisk úředního razítka)

Mgr. Petra Pazderková
Referent Odboru silničního hospodářství

Toto opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu musí být vyvěšeno na
úřední desce Městského úřadu Příbram a Městského úřadu Rožmitál pod Třemšínem po dobu 15
dnů.

Vyvěšeno dne: .

,;H. 9.+oif
ŠenÍ. a,eeJmutí ozriámeríí.
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Razítko, podpis orgánu, který

Příloha:

Sejmuto dne:

úURAD
TIS? en"?
Róžmitál pód Třem%?,

Odsoi.ihlasená situace dopravmho značmí ('DIO)

Doru čí se :

Městský úřad Příbram - s žádostí o zwřej nění na úředn í desce

Žadateí: KS montáže, s.r.o., Pražská 92/4, 266 01 Beroun
Dotčený orgán: Krajské ředitelsti policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, Zbraslav, 156 00
Praha 5 - Dopravní inspektorát Příbram
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Účastníci řízení:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zboroyká 81/1 1 , Praha 5Smíchov, 150 00 Praha 5

Město Rožmitál pod Třemšínem, Náměstí 8, 262 42 Rožrríitál pod Třemšínem - spovinností
bezodkladného qvěšení na úřední desce podle ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu a s žádostí o
zpětné zaslání dokumentu s potvzením o qvěšení po dobu 1 5 dn í:í

Co: spis

Za správnost qhotovení odpovídá: Mgr. Petra Pazderková
Mgr. Petra Pazderková
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