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ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
oddělení silniční správní úřad
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MUBN/435944/2022/VÝST
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VYŘIZUJE:

Bc. Josef Schůt

TELEFON:

312 821 276
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DATUM:

20 .09.2022

Obec Kozmice, IČO 002 32 017, Kozmice č.p. 12, 256 01 Kozmice,
kterou zastupuje Inženýrské a stavební práce, s.r.o., IČO 250 78 941, U kaštanu č.p. 1217/4, 169 00
Praha

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Návrh opatření obecné povahy
Návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, oddělení silniční správní úřad (dále jen
„správní orgán“), věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst. 6
a podle § 77 odst. 1 písm. c) 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 návrhu, který podala
Obec Kozmice, IČO 002 32 017, Kozmice č.p. 12, 256 01 Kozmice,
(dále jen „navrhovatel”), po předchozím projednání s Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie
Středočeského kraje, Územního odboru Benešov, Dopravního inspektorátu (dále jen „Policie ČR“),
oznamuje 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“), návrh opatření
obecné povahy (dále jen „OOP“) - návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích:
místní komunikace s označením 1c v Kozmicích a účelová komunikace s označením 10u na pozemku
parc. č. 1347/2 katastrální území Kozmice u Benešova
popis místní úpravy provozu:
Osazení dopravního značení a dopravního zařízení na místní komunikaci, kde se jedná o omezení
průjezdu vozidel a jízdních souprav, jejichž délka přesahuje 10 m, a dále omezení rychlosti na 30 km/h
v kombinaci se zpomalovacími polštáři, a na účelové komunikaci na návsi vyhrazení parkovacích míst
a vyznačení jízdního pruhu, vše dle situace dopravního opatření zpracovaného společností I P S s.r.o.,
která je nedílnou součástí tohoto návrhu.
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Umístění dopravního značení je vyznačeno na situačním plánku, přesné parametry dopravního značení
ve vztahu ke komunikaci stanovují příslušné technické podmínky.
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Provedení místní úpravy provozu zajistí vlastník dotčené komunikace. Odpovědná osoba za odbornou
realizaci úpravy podle tohoto stanovení: Helena Matoušková, tel.: 725 963 674.

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
1. Provedení a umístění místní úpravy provozu musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále dle
příslušných platných technických norem a musí odpovídat TP 65 – Zásady pro dopravní značení
na pozemních komunikacích, schválené MD ČR pod č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013
s účinností od 1.8.2013.
2. Vodorovné dopravní značení musí odpovídat ČSN EN – 1436 Vodorovné dopravní značení a TP 133 –
Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, schválené MD ČR pod č.j.
538/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013.
3. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu nebo jiného veřejného zájmu si správní orgán
vyhrazuje právo stanovit další dopravní značení nebo zařízení, případně stanovení změnit.
4. Během realizace nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu, v případě nutnosti
přechodných dopravních opatření je třeba jejich stanovení správním orgánem.
5. Místní úprava provozu bude provedena bezodkladně po nabytí účinnosti OOP. Fotodokumentaci
realizované místní úpravy provozu zašle osoba odpovědná za její provedení správnímu orgánu
na e-mail: epodatelna@benesov-city.cz.
6. Rozměry parkovacího stání budou odpovídat ČSN 73 6056 Odstavné plochy silničních vozidel.
Správní orgán podle § 172 odst. 1 správního řádu
vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu OOP podávaly písemné odůvodněné námitky nebo písemné připomínky
ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce správního orgánu.

Odůvodnění
Dne 20.12.2021 podal navrhovatel návrh stanovení místní úpravy provozu. Důvodem pro stanovení
místní úpravy provozu na návsi je jednak vyhrazení jednoho parkovacího stání pro vozidlo pošty a dvou
vozidel obecního úřadu a dále umístění parkovacích sloupků, které oddělí plochu pro pohyb chodců od
vozidel, která bude vyznačena i vodorovnou dopravní značkou, a na místní komunikaci se jedná o
omezení rychlosti z důvodu šířkových parametrů komunikace a dále omezení nákladní dopravy, zejména
lesní techniky a přepravy vytěženého dřeva pro vozidla a jízdní soupravy s délkou nad 10 m, taktéž
z důvodu šířkových parametrů komunikace, zejména pak v zatáčce u návsi. Návrh stanovení místní
úpravy provozu byl Policií ČR odsouhlasen dne 19.09.2022. Místní úprava provozu se provádí pro
zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
Podle ustanovení § 12 odst. 1 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů se jedná o součásti pozemní komunikace. Provedení místní úpravy provozu
(součástí pozemní komunikace) zajišťuje vlastník předmětné komunikace.
Úpravou se ukládají účastníkům silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu
na pozemních komunikacích, obsažené v zákoně o provozu na pozemních komunikacích. Správní orgán
v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích
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a v návaznosti na § 171 - § 174 správního řádu oznamuje formou OOP návrh na stanovení místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích. Návrh OOP správní orgán zveřejňuje na úředních deskách
obecních úřadů v obcích dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích. Podle § 172
odst. 1 správního řádu musí být návrh OOP zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

Poučení
Dle § 172 odst. 5 správního řádu mohou podat proti návrhu OOP písemné odůvodněné námitky
ke správnímu orgánu do 30 dnů od zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce správního orgánu vlastníci
nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být
OOP přímo dotčeny. Návrh je zveřejněn patnáctým dnem po dni vyvěšení na úřední desce MěÚ
Benešov. V této lhůtě může dále podat písemné připomínky dle § 172 odst. 4 správního řádu, kdokoli,
jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být OOP přímo dotčeny. K později uplatněným námitkám,
příp. připomínkám nebude přihlédnuto. Zmeškání úkonu nelze prominout.
S návrhem OOP se lze seznámit na MěÚ Benešov, Odboru výstavby a územního plánování, oddělení
silniční správní úřad, Masarykovo nám. 100, 3. patro, číslo dveří 318 (budova „A“ - Radnice), v Benešově
(pondělí a středa, 8.00–17.00 hod.; čtvrtek 8.00–14.00 hod., po předchozí telefonické domluvě).

Bc. Josef Schůt
odborný referent

Toto oznámení musí být na úřední desce vyvěšeno nejméně po dobu 30 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
zmocněnec navrhovatele (dodejky)
Inženýrské a stavební práce, s.r.o., IDDS: ys4cskh
dotčené orgány
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát, IDDS:
2dtai5u

ostatní - formou veřejné vyhlášky ( § 172 odst. 1 správního řádu )
K vyvěšení na úřední desku
Městský úřad Benešov, Masarykovo náměstí č.p. 100, 256 01 Benešov
Obecní úřad Kozmice, IDDS: gzsbgk9
Obecní úřad Kozmice se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 30 dnů.
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