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Oznámení veřejnou vyhláškou

Opatření obecné povahy
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
Městský úřad Mělník, odbor dopravních a správních agend, jako příslušný správní orgán
podle § 124 odst. 6 zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, ve
smyslu ust. §77 odst. 1 písm. c), odst. 3 a odst. 5 zákona o silničním provozu, po
předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘPSK DI Mělník, v souladu s §§ 171 a 173
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
posoudil žádost společnosti Domecos, s.r.o., IČ: 29412552, Skuhrov 40, Velký Borek o
stanovení přechodné úpravy provozu na místní pozemní komunikaci v k.ú. Horní Počaply a
oznamuje formou opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu :
1.Druh úpravy :
přechodná pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu při
budování přípojek inženýrských sítí.
2.DZ na komunikaci: místní komunikace v k.ú. Horní Počaply
3.Provedení:
budou užity svislé přenosné dopravní značky, reflexní
provedení, základní velikost - ČSN EN 12899-1 a dopravní
zařízení v souladu s grafickým návrhem DIO včetně jejich
rozmístění.
Termín umístění:
od 11.10.2021 do 15.10.2021
Odpovědnost:
Domecos, s.r.o., IČ: 29412552, Skuhrov 40, Velký Borek, Michal
Dušek, tel.: 774301970
Stanovení je vydáno za těchto podmínek:
a) Výše uvedené dopravní zařízení a značení bude užito v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích a umístěno v souladu
aktuálními TP 65 a TP 66, dle přiloženého grafického návrhu DIO, který je přílohou
tohoto stanovení.
b) Stávající dopravní značení, které není v souladu s přechodným značením bude zakryto,
nebo odstraněno.
c) Dopravní značky budou osazeny na červenobílé pruhované sloupky, spodní hrana
značky je min. 60 cm nad vozovkou a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního
místa. Dále budou zajištěny proti posunutí, otočení a pádu vlivem provozu nebo
povětrnostních podmínek.

d) V průběhu akce bude prováděna pravidelná kontrola úplnosti a správnosti značení,
v případě zničení, nebo zcizení bude neprodleně zajištěna obnova dopravního značení.
e) Přechodná úprava bude instalována pouze po dobu nezbytně nutnou pro daný
účel a poté co její umístění ztratí své opodstatnění musí se ihned odstranit,
nejpozději však s ukončením platné uzavírky. Zakryté nebo odstraněné značky
budou vráceny do původního stavu.
f) Žadatel požádá o vydání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání komunikace a případnou
uzávěru komunikace příslušný silniční správní úřad, kterým je silniční správní úřad
Obecního úřadu Horní Počaply Toto stanovení přechodné úpravy provozu bude
jejich součástí !!!!!!!
g) Městský úřad Mělník, odbor dopravních a správních agend si vyhrazuje právo toto
stanovení změnit nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna silničního provozu nebo
veřejný zájem.
h) Orgány Policie ČR mají právo kontroly a předložení dalších podmínek zajištujících
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, které budou žadatelem
dodrženy.
Odůvodnění:
Městský úřad Mělník, odbor dopravních a správních agend, jako příslušný správní orgán
obdržel dne 5.10.2021 žádost společnosti Domecos, s.r.o., IČ: 29412552, Skuhrov 40, Velký
Borek o stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v k.ú. Horní Počaply
dle předložené grafické úpravy v termínu od 11.10.2021 do 15.10.2021. Důvodem je
zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na místní pozemní komunikací v průběhu
stavebních prací. Postupem podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu , jde-li o
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný
správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání
připomínek nebo námitek. Protože byla splněna zákonná podmínka pro vydání stanovení
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, kterou je předchozí projednání
s příslušným orgánem policie a správcem pozemní komunikace, bylo vydáno toto stanovení
přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy.
Poučení o opravném prostředku :
Proti opatření obecné povahy dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat
opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení
(§77 odst. 5 zákona o silničním provozu).
Václav Brenn
referent silničního hospodářství
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 5 dnů.
Vyvěšeno dne: ……………............ Sejmuto dne: …………………………..
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:
Toto opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu je po nabytí účinnosti
nedílnou součástí rozhodnutí ve věci zvláštního užívání a rozhodnutí o uzavírce komunikace
jehož je přílohou
Rozdělovník:
Policie ČR KŘPSK DI Mělník
Městský úřad Mělník (k vyvěšení)
Obec Horní Počaply
Domecos, s.r.o., IČ: 29412552, Skuhrov 40, Velký Borek

