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Opatření obecné povahy
pro rok2022
obecnými sc'hématy na silnicích L třídy
provozu
stanovení přechodné úpravy
jako. příslušnýorgán státní správy ve věcech
krajsloý úřad středočeského kraje, odbor dopravy,
4 písm, b).zákona ě,36112000 Sb,, o provozu
provozu na pozemnícr, tomunitacich, dle § 1i4 oóst.
,ar,on,i 1zikon o silničnímprovozu), ve znění
na pozemních komunikacích a o změnách něfteň
provozu",_na z.áklaďé návrhu Ředitelství silnic
pozdějších předpisů, řĚl;,,"aton_o silničním
punř*i"i
šo, t+o óo praha 4,zapotlžiííust, § 171 a 173
adálnic CR, Správa pr"1,",." rídl", Nu
61 odst,
znění, (dále jen ,,správní řád") a podle ust, §
zákonač. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
provozu
4 a '7'7 odst. 1 písm. b) zákona o silničním

stanoví

přechodnou úpravu provozu

přo
na silnicích i. triay a užitízařízení

provozní informace

obecnými schématy

oč.B/l,Bl3,Bl4,Bls.t,Bl5.2,B16,Bl9,BtlO,Bl11oBJl3oBtl4.3,Bt24,Bl25,1,Bl25.2
_
pracovních místv obci
a Bl25.3dle části B Technichý"t,, poáÁinát Tp 66 označení
. č. C/1, Clz,Ct3,Ct4,Cts,cte,cn,ďt8,c/lt, Ctl2, Cl13 aCl|4 dle části C Techniclcých

r

obec
podmínek TP 66 - označení pracovních míst mimo

Dt23, Dl24, Dl2g.1 a Dt29.2 dle části D
č. D/1.1, Dt1.2, Dt1.3, Dlz, Dl3, il4,Dlzt.t,
m.íst.na dálnici a silnici pro motorová
_
Technických podmínek Tp 66 ornáeéni pracwních
silnicích I. třídy
vozidla; Éter{ň" p._npro aplikaci na čryi,pruhoých

podmínek TP 66 (IIL vydání) na silnicích L třídy
označujícímipracovní místa podle Technic§ých
iynruno, nebo opakované činnosti spojené se
ve správním ouvoou--siredoÉeského r.ru;"'ipo"e*nictr komunikací (date viz podmínky stanovení),
správou, údržbouo,rrJr.nirn u oprunu.i

1. Podmínky stanovení přechodné úprav provozu:
I. Platnost stanovení od 01,01,2022 rJo31,12,2022,
firma, ohlásí Krajskému úřadu, odboru dopravy,
II. Správce pozemní komunikace, l.".p. prouaaecí
dní zahájení opakované
předstihem 3
na e_mail: gp@kr_s.cz

s

minimálním

.ryra:ovních
v oznámení bude minimálně uvedeno:
činnosti, vykonávané podle tohoto stanovění.
prováděna,
specifikace činnosti, která budďna silnici L třídy
termín provádění opakované činnosti,

o
o

omístopoužitíschématu(označenísilnice,kilometráž,katastrálníÚzemi),

o
.
.

III.

označení Použitého schématu'

provádět (název, sídlo, I(]o, ;méno,
činnost n,.í,l\
^..Á bude ňihnnct
identifika'óní údaje osoby, která
^,,áA
konkrétníčinnosti),
pri;rn"ni u t"lÁn osouy žodpovědné za provedení
kontaktu zodpovědrré za instalaci a údržbu
identifikační údaje osoby včetně telefonního
dopravrrího značení,

frrma, zadá do aplilrace http://,isu,jscli,cz_
Správce pozemní komunikace, resp. prováděcí
sídlem: Slovenská 114217,70200 ostrava
Národního dopravního informačního clntra, se
firma před osazením
přívoz, omezení provozu a jeho skutečnou áobu. Správce resp, prováděcí
aplikace zveřejnil
piostrednictvím
ze
přechodné úpravy provozu prokáže řru;.r.en,,u úřadu,

Zborovská

1,1,

,150

www,kr_stredocesky,cz
21Praha 5, tel.: 257 2B0 48B, íax.,257 280,150, brychtova@kr_s,cz,
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při registraci clo http://jsujscli,cz je možné
oInezení pl.ovozu, (V přípaclě potřeby konzultace

Iv.
v.
VI.

kontaktovat p, Janu Petrášovolt 596663556,)
Toto stanovení přeclroclné úpravy prouoru

zdejšího správnílro

lze využiípo udělení prokazatelného souhlasu
zaslání souhlasu krajským
úřaclu s konkrétnírn olrlášenírn, tedy až po

úřadern.

v průběhu jedrrol-ro kalerrdářrrího clne,
ohlášerrá čitrnost musí být zapoóaíaa ukončena
pozetrrtrí
prováclěni!urr,y.i, nebo opakovaných čitrnostísprávce
Toto stanove
příloze
č, 5
v
"i\"rrv"zirpro
těc|to činností je uveclena
kotnunikace, nerrí_li clále stanove,,o .;i,.,ur.. Speúfikace
zákorl
provádí
Sb,, kterou se
spojL.l č,
a příloze č. 7 vyhlášky Ministerstv"
1
"1041199,7
předpisů,
pozdějších
o pozetntlíclr komunikacích, ve znění
y^._í

;;ú"i

VIt.

provozll pll

právní účinkýtohoto stanovení netze použit pro označení přechodrlý úqlavr
úřadu dle zákorra č, l83/2006
provádění prací vyžadujícíchpovol*i.pi.larního.stavebního
spojerrí sustanovenírn § 16
plárrovárrí astavebrrňlil (stavební zákorr) ve
.^y^^,^.l,.Á rinrarrrt

Sb., oúzemtlím

VIIl.

Ix.
x.

a § 14 vyhláŠl<yNTinisterstva dopralry
zá|<onač.13l1997 Sb., zákon o pozettlních konltrnikacích
o pozemních konlunikacíclt,
a spojů č. l04/1997 Sb,. l<terou se provádí zákon
splněny následující podmínky:
zároveň
Schéma ClS a B16lze použít,buciou_li
max, 2 po sobě jcloucí drry, dollravt_tí
prováděná
ťrseku
stejnéln
A) ohlášená čin'ost bude ve
s podmínl<otl IV, tohoto stanovení,
značeni a zaíízeni nrusí být umístěno v sor_riaclu
B) ctéllta uzavřeného úseku nepřesáhne 100 tn,
C) v uzavřenétrr úsekr; ," n",n-,í nacházet autobusová zastávka,nemovitosti či nesmí být uzavřena
D) nesrrlí být otnezeno pravo vyuzivani g.rau na sousecltrí
křižovatka.
řízerrýrrri Řso_ČR,.příPadně osob.ami, l<teré
označenípracovtríclr nlíst bude prováděno útvary
nlíst stllluvní vztalr s RsD cR,
majípro slrora uvedené práce n"bo ornueování prácovních
zařízení nrusí být v sottladu
Užitídoprauni"1, ,,-,uoěk, světelnýcr-, ,ignab a clopravních
č,29412015 Sb,, kterou se
vyhlášky
ustanoveními zákona o silničnírnprovozu a

spříslušnými
provádějípravidlapfovozunapozemníchkomunikacích,vplatnémzrrění. přechodné dop|avné
toho, kclo urnístil
Povinností správce pozemní t o,r.lunit u"., respektive
kontrola u ndrzbu doPravního znaČer.í Po celé
nlačenínazá|<Iadětohoto stanoverri, 1" ,ouncl

xI.

náprav,
eho tlžiíía zjednání
-bude případrrých
j"n
dopravrrím značení,zaíízenía světelnými signály
označ"ná
Situace v provozu
schématu.
'rrýi oúecnéschéma nesmí být měněno,
použitými ;;;a
k zaiištění
"-rr""non'
umístěna jen po dobu nezbyttrě nuttrou
přechodná " úprava píovozu ,.,

obdob

xII.
xIIl.

íj

bezpečnostisilrričrrílropl.ovozuavtermírruuvedenénrvsoulrlasuKrajskéhoúřadusohlášer,rítn.
Poskončerríčinnostímusíbýtihnedobnovenamístníúpravaprovozu. rrikoliv přelepena škrtací
buje zak,yta
Místníúprava pfovozu, která je " ;ů"J, |r""t-,oanóu,
§...24.odst, 8 zákona
ilťIunou.ní lze por.lžít samostatně také v případech lyjmenovaných.v
n"u",vL1l,proúéni zllťtsobettólro živelnott polrromou,
o por",.',ní"h kon.,u,iiku.í"lr, tj. v pripuje
poškození ob.iektů na dotčenou
nel.lo v§ripade'hrozícího,zřícenínebo
dopravní
btrcle zdejŠÍsPrávní orgán

xIV.
xv.

""h;á;;
a provizot,nítrr oznaČení
pozetrlní r.""rr"ir...i, o uzavrei,,i korttunikace
prechodného dopravního značeníazaí,ízení,
neprodleně _ nejpozději do 3 dnů ;;;;;;;,";ťení
infbrmován.
pro neudělení souhlasu
být důvodenr
Nedodrženípodmínek tohoto stanovení nrůže
činnosti u ná.l"dny postih, jakožto
nahlašované
s využitímtotroto stanovení p.o Joisi

xvl.
xVII.
xVIII.

přestupku dle ust, § 42b zákona o pozemních konrunikacích!použitírn obecrrých schétrrat,
_
souhlasu s
Splnění dalšíchpodrrrínek .,u"a"ny"ň u tonkrétním
CR,
taktéžpříslr,ršný dopravní inspektorát Policie

o

plánované opravě bude dopředu inrornlouan

odůvodnění
Krajs§úřaclStřecločeskélrokLaje,odbo..lop,.uuy'obdr.želclrrel1.|1.202lnávrlrmajetkového
";"
patrl<ráci 56, pralra 4,
Ř"áit"r,tvi siínic a dálnic čR, Na
správce sitnic i. třídy, kterým
silrricích l, třídy obecrrými schématy
pfovozll
.rra
Ič:65993390, tlastaIrovení přechodrré úpravy
nebo opakované činnosti spoiené se spt,ávou,
vesprávním ouuoac středočeskél " r.rá:" piá uyů.une
návrlrr"t
rra silnicích l. třídy v roce 2022, K
údržbou,měř.etrím a opravami por.,]l,iřň komurrikací
policie středočeskélrokraje, odbor slrržby dopravr,í
sevyjáclřil dotčený orgán - krajské r.áit.rrt"i
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odbor dopravy návrhu majetkového
policie, 04,|1.202lpod č. j. KRpS_274BB |_1lčJ_2021_0100Dp,
sclrématy_ stanovil, rreboť neshledal žádné
správce vyhověl a přechodnou úpravu provozu obecnými
schémat výrazně zkrátí dobu odstraňování
důvody návrhu n"uyt ou!i. Molnost využitíáu".nyú-,
závadve sjízdnosti silnici I. třídy.

krajs§

s rrst, § 77 odst, 5 zákona o silničním
úřad středočeskéhokraje, odbof dopravy, v souladr,t
clotčerré osoby k podávání
narn,r,, opatření ob..nJ pova6y a. nevy"ýval

provozu nedoručoval
kraje, odbor clopravy, rra základě výše
připomínek neuo namiiet<_ t<ra.lst y rirad stredáoeskjho
obecné povahy ve věci stanovení obecné
uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou opatření
přechodnélro úrpravy provozu na silrricích L třídy,

poučenío odvolání

oJrt. z spr,ávního l*ádu podat oPravný Prostředek,
proti opatření obecné povahy nelze dle ust
pátým dnent
77 odší.5zákonao silničnímprovozu účinnosti
§"účinky
opatření obecné pouuňf
vyhláškou

ďil:

vyvěšení veřejné

"uóviadle
v. právní
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od-borná referentka silničního hospodářství

Totoopatřeníobecnépovahymusíbýtvyvěšenonariřednídesceanaelektronickériřednídesce
,.,,.,po dobu 15 dnů,
Vyvěšeno: 4., 4,? ,

u'/

SejtrrLtto:

|./

a sejmutí opatření obecné povahy,
Razítko a podpis orrulnu, který potvrzuje vyvěšení

Přfloha:

r obecná

schémata

Il

Obdrží:

.

praha, Na pankráci 56, l40 00 praha 4, ID datové schránky:
Ředitelství silnic a dálnic čR, Správa

policie, Na Baních 1535, l56 00
?{Ilr'"uuředitelství policie Středočeského kraje, odbor dopravní
2ďtai5u
inspektoráty, IDDS: 2dtai5u
o Krajská ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní

Praha 5

-

Zbraslav, IDDS

:

o krajský úřad středočeského kraje, zborovská l

l, l50 2l

praha 5 smíchov, pro zveřejnění

