Praha:

12.08.2020

Obec Pňov – Předhradí

Číslo jednací:

040520/2020/KUSK-2-DOP/Nech

IČ: 00239631

Spisová značka:

SZ_ 040520/2020/KUSK

Husova 37

Oprávněná úřední osoba:Eva Nechmačová

289 41 Pňov

DOP/Nech

Značka:

v zastoupení:
3K značky s.r.o.
IČ: 25056271
Jiráskova 1519
251 01 Říčany
,

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI Č. I/38

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný správní orgán
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, na základě žádosti obce Pňov –
Předhradí, IČ: 00239631, Husova 37, 289 41 Pňov, zast. na základě plné moci společností
3K značky s.r.o., IČ: 25056271, Jiráskova 1519, 251 01 Říčany ze dne 10.03.2020, doložené
souhlasem Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, ÚO Nymburk, dopravní
inspektorát, ze dne 26.02.2020 pod č. j. KRPS-19946-1/ČJ-2020-010806-SMÚP a ze dne
02.04.2020 č.j.: KRPS-61611-1/ČJ-2020-010806-SMÚP, a souhlasem Ředitelství silnic a
dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, ze dne 06.03.2020
zn.: 8937/21/20-31200-Ny
stanovuje
podle § 77 odst. 1 písm. b) výše cit. zákona místní úpravu provozu na silnici I/38, ulice
Kolínská v obci Pňov – Předhradí, provozní staničení 74,085 – 75,408 km, v tomto rozsahu:
Silnice: I/38, ulice Kolínská v obci Pňov – Předhradí, provozní staničení 74,085 – 75,408 km;
Dopravní značení: dopravní značení dle přiložené přílohy – situace č. B, situace č. B1 a
situace č. E;
Termín vyznačení a osazení: do 6 měsíců od stanovení;
Zborovská 11

150 21 Praha 5
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Organizace odpovědná za realizaci úpravy: žadatel;
Důvod pro stanovení: omezení parkování tranzitních nákladních vozidel nad 3,5 t v průtahu
obce Pňov – Předhradí z důvodu bezpečnosti silničního provozu.
Podmínky provedení dopravního značení:
1. Dopravní značení bude provedeno a umístěno v souladu s normou ČSN 73 6101, kterou
doplňují vzorové listy VL 6.1-3, zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění
pozdějších předpisů a vyhl. č.294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude splňovat požadavky
ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení“, ČSN EN 1436 - „Vodorovné
dopravní značení“ a další související předpisy a normy za využití TP 65, TP 133
a TP 169.
2. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, si vyhrazuje právo stanovení změnit,
nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna silničního provozu nebo veřejný zájem.

Odůvodnění
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, obdržel dne 10.03.2020 žádost obce Pňov
– Předhradí, IČ: 00239631, Husova 37, 289 41 Pňov, zast. na základě plné moci společností
3K značky s.r.o., IČ: 25056271, Jiráskova 1519, 251 01 Říčany spočívající v instalaci svislého
dopravní značení z důvodu omezení parkování tranzitních nákladních vozidel nad 3,5 t
v průtahu obce Pňov – Předhradí, a to z důvodu bezpečnosti silničního provozu.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, obdržel spolu se žádostí souhlas Krajského
ředitelství policie Středočeského kraje, ÚO Nymburk, dopravní inspektorát, ze dne
26.02.2020 pod č. j. KRPS-19946-1/ČJ-2020-010806-SMÚP a ze dne 02.04.2020 č.j.: KRPS61611-1/ČJ-2020-010806-SMÚP, a souhlas Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se
sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, ze dne 06.03.2020 zn.: 8937/21/20-31200-Ny.
Dne 24.04.2020 Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, oznámil veřejnou
vyhláškou opatření obecné povahy a vyzval k uplatnění připomínek a námitek. V souladu
s § 172 odst. 1 a 5 správního řádu v návaznosti na § 39 odst. 1 správního řádu stanovil
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, lhůtu do 30 dnů ode dne oznámení
(tj. patnáctý den po vyvěšení) pro uplatnění připomínek a námitek tj. do 11.06.2020.
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy bylo vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu
Středočeského kraje od 24.04.2020 do 11.05.2020.
Do termínu 11.06.2020 nebyly uplatněny žádné námitky a připomínky, proto Krajský úřad
Středočeského kraje, Odbor dopravy, oznámil veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy
ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici první třídy č. I/38, ulice Kolínská v obci
Pňov – Předhradí, provozní staničení 74,085 – 75,408 km, z důvodu omezení parkování
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tranzitních nákladních vozidel nad 3,5 t v průtahu obce Pňov – Předhradí.
Z původního návrhu správní orgán pouze vypustil DZ E 14 (Tranzit) navržené v zónovém
značení pod DZ B 29, neboť tohoto se k danému účelu neužívá.

Poučení
Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek
Dle § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem
po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
(otisk úředního razítka)
Eva Nechmačová
odborný referent silničního hospodářství
Opatření obecné povahy bude vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a rovněž bude
zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha: situace č. B, situace č. B1 a situace č. E
Obdrží:
 3K značky, s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany, ID DS: 7qpdp9i
 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Nymburk, ID DS: 2dtai5u
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, ID DS:
zjq4rhz
S žádostí o zveřejnění dokumentu na úřední desce a elektronické úřední desce a o zpětné
zaslání dokumentu s vyznačením data vyvěšení a sejmutí:
 Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Smíchov, zde
 Obec Pňov – Předhradí, IČ: 00239631, Husova 37, 289 41 Pňov, ID DS: ii2bksd

