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oprávněná úředníosoba

Společnost Skanska a.s., lČo 2627L 303, Líbalovač'p.Ba8lI, 149 oo Praha,
kterou zastupuje společnost Quo s.r.o', lČo 264 87 985, Křižíkovač'p. 2158, 256 01 Benešov,
kterou dále zastupuje MichalTrenčinský, lČo742 89 501, M. Kudeříkové č.p' t575,256 O]. Benešov

ozNÁMENí veŘrlruoU VYH LÁŠKoU
opatření obecné povahy
změno stanovení

č.j. :

MU BN/737225/202I/VÝST vydaného dne 77.o8.2027

Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování, oddělení silničnísprávní úřad
(dále jen ,,správní orgán"), věcně a místně příslušný silničnísprávní úřad podle 5 40 odst. 4 písm. a)
zákona č. L3/I997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon
o pozemních komunikacích") a současně věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností podle 5 77 odst' 1písm' c) a 5124 odst' 6 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 žádosti, kterou podala společnost Skanska a's., lČo 262 71'
303, Líbalova č.p. 2348/1', 1,49 00 Praha, kterou zastupuje společnost Quo s.r.o., lČo 264 87 985,

Křižíkova č.p. 2158, 256 0L Benešov, kterou dále zastupuje Michal Trenčinský, lČo 742 89 5o].,
M. Kudeříkové č.p. 1575,256 01 Benešov, (dále jen,,navrhovatel"), po předchozím projednání s Policií
čR, Krajským ředitelstvím policie Středočeskéhokraje, Územního odboru Benešov, Dopravního
inspektorátu (dále jen ,,Policie ČR"l, stanovit přechodnou úpravu provozu podle S 77 odst' 5 zákona
o provozu na pozemních komunikacích a podle g 171 - 5 174 zákona č. 5ool2oo4 Sb., správní řád,
Ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád") formou opatření obecné povahy
(dále jen ,,ooP") ze dne 11.08.2021 pod č.j.: MUBN/137225/2o2llvÝST na těchto pozemních
komunikacích:

silnici Il. třídy č. 105, na pozemku parcel. č. L3Io/t v k.ú. Lešany nad Sázavou a pozemku parcel.
č.642/2 vk.ú. Kamenný Přívoz, silnici lt. třídy č. 106, na pozemku parcel, č' 2os7/1" vk,ú' Krhanice
a pozemku parcel. č.7I3 v k.ú' Kamenný Přívoz, silnici lll. třídy č. 1055, na pozemku parcel. č' 1336
v k.ú. Lešany nad Sázavou, silnici tlt. třídy č. 1065, na pozemku parcel. č. t334/1' v k.ú. Lešany
nad Sázavou a na silnici llI. třídy č. 1066, na pozemku parcel. č'2087/1' v k'ú. Krhanice.
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správní orgán na základĚ žádosti navrhovatele ze dne 08.0,9.2021. tímto ooP stanovuie změnu ooP
č.i.l lvtugN/tg7z2sl?02UVÝST povoleného na dobu od 01.09.2021: do 14.09.2Q21. (ve dvou po sobě
navazuiícíchet?pách). která spočívá ve zrněně tgrmínu qkončení2. etapv a. to nově.co 15.0.9.?021.

odůvodnění
Dne 08.09.2021 podal navrhovatel žádost o změnu termínu stanovení přechodné úpravy provozu
vydaného formou opatření obecné povahy dne 11'08.202L pod č.j.: MUBN/137225l2oz1'/vÝsT,
povoleného z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničníhoprovozu v souvislosti s povolením
uzavírky a pracovního místa pro zajištěníakce ,,ll/106 hranice okresu Benešov - Chrást nad Sázavou,
rekonstrukce - oprava objízdnétrasy, silnice č. lll/1o55 a llf1'oí" a to prodloužení původníhotermínu
(od 01.09'2021 - do 1'4.og'zo2u o nový termín ukončenía to nově do 15.09'2021. Návrh přechodné
úpravy provozu byl odsouhlasen Po|icií ČR dne o2.o8.zo2l.
Důvodem pro změnu ooP - změny termínu ukončení 2' etapy je dle vyjádření navrhovatele, kapacitní
důvody - nedostupnost pracovního stroje (finišeru).
Správní orgán na základě žádosti navrhovatele ze dne 08.09.2021, tímto ooP stanovuje změnu ooP
č'j.: MUBN/I37225/zo21'lVÝST povoleného na dobu od 01'09.202t - do L4'o9.202L, (ve dvou po sobě
navazujícíchetapách), která spočíváve změně termínu ukončení2. etapy a to nově do 15.09.2021.

Podrobnosti umístěníznačenístanovují TP 66 ,,Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích", schválených Ministerstvem dopravy č. j' 2I/2115-120-TN/1 dne 12. března 2015.
Úpravou se stanovují odlišnépovinnosti pro účastníkysilničníhoprovozu oproti obecné úpravě provozu
na pozemních komunikacích, obsažené v zákoně o provozu na pozemních komunikacích. osazení
dopravního značení, jeho kontrolu a udržování, zajišťuje navrhovatel, na jehož žádost je přechodná
úprava stanovena.

Správníorgánvsouladusustanovením577odst. 1písm.c) aodst.5zákonaoprovozunapozemních
komunikacích a v návaznosti na s 171 - 5 174 správního řádu stanovil přechodnou úpravu provozu
na pozemních komunikacích formou ooP.
Poučení
účinnosti
Podle ustanovení $ 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích nabývá
pátým dnem po dni wvěšení veřeiné vvhláškv. Podle ustanovení s 173 odst' 2 správního řádu nelze
podat proti ooP opravný prostředek. Podle ustanovení 5 174 odst. 2 správního řádu lze soulad ooP
s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení,usnesení o zahájení řízení lze vydat do 1 roku od
účinnostiopatření.

Robert Novák
odborný referent
Toto oznámení musí být na úřední desce vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.
Vývěsní lhůta začÍnáden následující po dni vyvěšení'Sejmutí vyhlášky je možno následujícípracovní den
po posledním dni vývěsní lhůty' Písemnost se zveřejňuje téžzpůsobem umožňujícímdálkový přístup.
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obdrží

navrhovatel - prostřednictvím zmocněnce
Michal Trenčinský, lDDS: 68733vz

vlastník dotčenékomunikace
Krajská správa a údržbasilnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, lDDS: a6ejgmx

dotčenéorgány
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územníodbor Benešov, Dopravní inspektorát, lDDS:
2dtai5u
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územníodbor Praha venkov - JlH, dopravní inspektorát,
IDDS: 2dtai5u
na vědomí

obec Lešany, lDDS: bnvbte3
Obec Krhanice, IDDS: enSaqes
obec Kamenný Přívoz, lDDS: 3i7akvj
Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor výstavby, lDDS: vrpbfxs
Městský úřad Černošice,odbor stavební úřad -oddělenídopravy a správy komunikací, lDDS: u46bwy4

ostatní- formou veřejné vyhlášky (5
K vyvěšení na

tlz

odst'

].

správního řádu)

úřednídesku

Městský úřad Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
obec Lešany, lDDS: bnvbte3
Obec Krhanice, IDDS: enSaqes
obec Kamenný Přívoz, lDDS: 3i7akvj
Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor Výstavby, lDDS: vrpbfxs
Městský úřad Černošice,odbor stavební úřad -oddělenídopravy a správy komunikací, lDDS: u46bwy4
ec nad Sázavou a Černošicese žád
o vvvěšenítohoto oznámení na veřeiné úřednídesce po dobu 15 dnů.
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