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VĚC:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy ve věcech
provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích) a v souladu
s ust. § 171 a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě
posouzení žádosti adresáta ze dne 14.6.2022 po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR Krajské ředitelství
Policie Středočeského kraje, DI Praha venkov - JIH ze dne 14.6.2022

vydává
podle ust. § 77 odst. 1 písm. c), odst. 5 a § 78 odst. 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích a Vyhlášky
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
opatření obecné povahy –
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
na silnici III/1085, II/113 a MK dotčených stavbou z důvodu provádění stavebních prací a vedení objízdné trasy
– uložení optického kabelu – viz DIO
Dopravní značení bude provedeno dle zpracování Dopravně inženýrského opatření firmou ADOZ Praha –
dopravní značení, sídlem Armádního sboru 15, Praha 10 schváleného Policií ČR DI Praha venkov - JIH.
Termín instalace dopravního značení:

dle rozhodnutí o uzavírce komunikací vydané
příslušným silničním správním úřadem

Odpovědná osoba:

Miloš Pysk, tel. 731 225 479
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Podmínky provedení dopravního značení:
1. Dopravní značení zajistí žadatel a bude provedeno podle přiložené situace odbornou firmou.
2. Dopravní značení a dopravní zařízení bude instalováno v souladu s ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1436 a dle TP 66
„Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.
3. Dopravní značení bude umístěno v intencích návrhu DZ (viz příloha) schváleného Policií ČR Krajské ředitelství
Policie Středočeského kraje, DI Praha venkov - JIH.
4. Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech a Policie ČR Krajské ředitelství Policie
Středočeského kraje, DI Praha venkov - JIH si vyhrazuje právo toto ustanovení změnit, upravit, doplnit,
popřípadě zrušit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem nebo v případě, že dopravní značení bude
umístěno v rozporu se stanovenými podmínkami.

Odůvodnění
Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy obdržel žádost
firmy TELPFIBER s. r.o., se sídlem Libušská 8/191, 142 00 Praha 4, IČ 081 95 056 o vydání stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění dopravních značek zajišťujících provádění
stavebních prací a vedení objízdné trasy. Důvodem je zajištění bezpečnosti. Protože navržená přechodná úprava
odpovídá zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu a byla splněna zákonná podmínka pro vydání opatření
obecné povahy, kterou je předchozí projednání s příslušným orgánem policie, bylo vydáno opatření obecné
povahy.
Na základě výše uvedených stanovisek byla Odborem správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech
stanovena přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, jak je uvedeno ve výrokové části.

Poučení
Opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení
veřejné vyhlášky.
Proti opatření obecné povahy dle ust. § 173 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
nelze podat opravný prostředek.
Jiří Karasek
oprávněná úřední osoba
"otisk úředního razítka"
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 5 dnů.
Vyvěšeno dne: …………………………………… Sejmuto dne: ……………………………………..
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:
Přílohy:
- situace
Rozdělovník:
- Policie ČR KŘPSK DI Praha venkov - JIH
- ADOZ
- Město Říčany (k vyvěšení
- obec Ondřejov (k vyvěšení)
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