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Značka: DOP/Bry 

Vyřizuje: Ing. Martina Brychtová 

Praha: 06.03.2019 

  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI I/3 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy   

ve věcech provozu na pozemních komunikacích, podle § 124 odst. 4 písm. b) zákona  

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon 

o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o silničním provozu“, 

na základě návrhu příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 

sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 00066001, z 27.02.2019 

s t a n o v u j e  

podle § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu v návaznosti na ust. § 77 odst. 5 zákona 

o silničním provozu a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

přechodnou úpravu provozu na silnici č. I/3 v tomto rozsahu:  

 

Místo stanovení: silnice č. I/3, před křižovatkou silnic I/3 a II/150 a silnic I/3 a II/124 v km 

32,800 – 35,200 staničení silnice I/3 

Důvod stanovení: vyznačení objízdné trasy při realizaci stavby „II/124 Hostišov – Jiřetice – 

hranice okresu“, která se uskuteční za úplné uzavírky silnice II/124 v úseku Hostišov - 

Neustupov 

Přechodná úprava provozu: dopravní značení IS 11b (Ml. Vožice), IS 11a, IP 22 (silnice 

II/124 Hostišov – Neustupov - uzavřena), B 24a, B 24b, E 13 (dle situací, které jsou nedílnou 

součástí tohoto stanovení a jsou uvedeny na straně 3 až 4), IP 19 (s odpovídajícím zneplatněna 

dopravní značka IS 3b, IS 24b a IP 19 zakrytím 

Termín osazení dopravního značení: po dobu uzavírky silnice č. II/124 (předpokládaný 

termín 01.04.2019 – 28.07.2019) 

Osoba zodpovědná za umístění, údržbu a demontáž dopravního značení: Quo s.r.o., 

Benešov, Křižíkova 2158, PSČ 25601, IČ: 264 87 985, kontaktní osoba: Václav Zárybnický, 

tel.: 737 797 211 

 

Podmínky provedení dopravního značení:  
1. Stávající dopravní značky IP 19 v místě před křižovatkou I/3 s II/124 budou po dobu 

uzavírky II/124 zakryty a nahrazeny IP 19 s odpovídajícím řazení jízdních pruhů. 

2. Dopravní značení a zařízení, dále jen „DZ“ musí svým provedením odpovídat zákonu 

o silničním provozu, vyhlášce č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12 899-1, kterou doplňují 

vzorové listy VL 6.1. DZ bude provedeno a instalováno v souladu s TP 66 Zásady pro 

označování pracovních míst na pozemních komunikacích (III. vydání). Pro svislé značky 

je nutné užít folie třídy min. RA 2. 

3. DZ bude instalováno odbornou firmou. Dopravní značení bude rozmístěno jen tehdy, 

bude-li příslušným silničním správním úřadem povolena uzavírka. Dopravní značení smí 

být osazeno výhradně, bude-li osazeno dopravní značení stanovené ostatními správními 

úřady tak, aby tvořilo ucelený systém. 

4. Osoba zodpovědná za umístění, údržbu a demontáž DZ je povinna po celou dobu užití 

DZ zajistit okamžitou a nepřetržitou údržbu DZ tak, aby byla zajištěna jeho plná 

funkčnost. DZ musí být pravidelně kontrolováno.  



Č. j.: 031091/2019/KUSK-DOP/Bry                                                                           stránka 2 z 4 

 

5. Veškeré přechodné DZ bude umístěno tak, aby nezasahovalo do rozhledových poměrů 

při výjezdu z vedlejších komunikací. 

6. DZ, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryto nikoliv přelepeno 

škrtací páskou. V případě poškození dopravního značení bude neprodleně osobou 

zodpovědnou za umístění dopravního značení zjednána náprava. O stavu věci bude 

neprodleně informováno Ředitelství silnic a dálnic ČR, p. Bednařík (tel.: 725173837). 

7. Orgány Policie ČR mají právo kontroly a předložení dalších podmínek zajišťujících 

bezpečnost a plynulost silničního provozu. 

 

Odůvodnění 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, obdržel 27.02.2019 návrh příspěvkové 

organizace Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, sídlo: Zborovská 11, 150 21 

Praha 5, IČ: 00066001, prostřednictvím zástupce pana Michala Trenčinského, adresa sídla: 

M. Kudeříkové 1575, 256 01 Benešov, IČ: 74289501, který je zmocněnec společnosti Quo 

s.r.o., Benešov, Křižíkova 2158, PSČ 25601, IČ: 264 87 985, na stanovení přechodné úpravy 

provozu na silnici č. I/3 za účelem vyznačení objízdné trasy při úplné uzavírce silnice II/124 

v úseku Hostišov - Neustupov. Důvodem uzavírky silnice II/124 je realizace stavby „II/124 

Hostišov – Jiřetice – hranice okresu“. Účelem osazení navrhovaného přechodného dopravního 

značení na silnici č. I/3 je vyznačit objízdnou trasu. Návrh byl doložen souhlasem Krajského 

ředitelství policie Středočeského kraje, územního odboru Benešov, dopravního inspektorátu, 

z 26.02.2019 s dopravním opatřením vyznačeným na situaci. Návrh byl předložen Ředitelství 

silnic a dálnic  ČR, které jakožto majetkový správce silnice č. I/3 pod značkou 

110/ŘSD/31200/JB/2019 dne 25.02.2019 s přechodnou úpravou souhlasilo. Odbor dopravy 

návrhu vyhověl a přechodnou úpravu provozu stanovil, neboť shledal, že je s ohledem na 

bezpečnost a plynulost silničního provozu žádoucí vyznačit objízdnou trasu a návrh odpovídá 

obecným požadavkům na bezpečnost silničního provozu. S odkazem na požadavek 

majetkového správce silnice č. I/3 stanovil v podmínkách tohoto opatření, že dopravní značení 

nesmí být zneplatněno škrtnutím, ale zakrytím v případě dopravní značky IS 3b a IS24b, 

a instalací nové IP 19 s odpovídajícím řazením jízdních pruhů po dobu uzavírky.  

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona 

o silničním provozu nedoručoval návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby 

k podávání připomínek nebo námitek. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, 

na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy ve věci 

stanovení přechodného úpravy provozu na silnici č. I/3. 

 

Poučení o odvolání 

Proti opatření obecné povahy dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný 

prostředek. Opatření obecné povahy nabývá dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu 

účinnosti pátým dnem vyvěšení veřejné vyhlášky. Právní účinky doručení má výhradně 

doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu Středočeského 

kraje. 

 

 

 

 

(otisk úředního razítka) 

 

 

Ing. Martina Brychtová 

odborná referentka silničního hospodářství 
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Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce a způsobem 

umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů. 

Vyvěšeno:                                                                                                     Sejmuto: 

 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy. 

 

Obdrží: 

 ŘSD ČR, Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, ID datové schránky: zjq4rhz 

 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, ÚO Benešov, DI, K Pazderně 906, 256 01 

Benešov, ID DS:  2dtai5u 

 Městský úřad Votice, Odbor správních činností a dopravy, Komenského náměstí 700, 259 17 

Votice, IDDS: 9gbbwng 

 Quo s.r.o., Křižíkova 2158, 256 01 Benešov, prostřednictvím Michal Trenčinský, 

IDDS:68733vz 

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., prostřednictvím Michal Trenčinský, 

IDDS:68733vz 

 

S žádostí o zveřejnění dokumentu na úřední desce a způsobem umožňující dálkový 

přístup a o zpětné zaslání dokumentu s vyznačením data vyvěšení a sejmutí 

 

 Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Smíchov, zde 

 Město Votice, Komenského náměstí 700, 259 17 Votice, IDDS: 9gbbwng 

 

 

Situace s vyznačením přechodného dopravního značení při uzavírce silnice II/124  

 

Situace v místě před křižovatkou silnic I/3 a II/150 u Votic 
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Situace v místě před křižovatkou silnic I/3 a II/124 u Hostišova 
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