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Město Beroun
h/ěstský úřad

Odbor dopravy a správních agend

Datum:

02.11.2022

Číslojednací:

MBE|70785l2022lDoPR-

olM

Spisová značka,,
00059/2022lDoPRy1 33

Vyřizuje / telefon:
lng. Monika Olexová/
31 1 654333

E-mail:
doprava29@muberoun,cz

veŘelHÁ vyHlÁšxn
opRrŘení oeecNÉpovAHy
STANovEruí pŘrcHooruÉ úpnnw pRoVoZU NA pozEtutrtí xoruurulKAcl
lt/ěstský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, jako příslušnýobecní úřad obce
s rozšířenou působnostípodle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některlých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o
silničnímprovozu"), na základě žádostiAVE Kladno, s.r.o., Popovice 180,267 01 Králův Dvůr, sídlo
Dubská 793, 272 03 Kladno - Dubí, lČ: 49356089 v zastoupení V|VA - Schneider s.r.o,, sídlo
K Cihelně 99,267 0'1 Trubín, lČ09872264 ze dne 26.10.2022 a po písemnémvyjádření příslušného
orgánu policie, tj. Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Středočeskéhokraje, územního odboru
Beroun, dopravního inspektorátu, pod č.j.: KRPS-264664-2|CJ-2022-Ua206 a územníhoodboru
Rokycany, dopravního inspektorátu, pod č,j.: KRPP-155875-2IÓJ-2022-030806.

stanovuje
podle § 77 odst, 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy
podle § 171 a násl, zákona č. 500i2004 Sb., správní řád, ve znénípozdějšíchpředpisů (dále jen
,,správní řád")

PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

z dŮvodu homogenizace silnice é,llll23314 a 111123616 v k,ú, Broumy a s touto stavbou spojených
dopravních opatření na těchto silnicích na územíORP Beroun a ORP Rokycany - v Ůšeku dle
grafického vyobrazení (str. 4 - 10).

Dopravní znaěení bude upraveno dle předloženého a schváleného dopravně inženýrského opatření
je součástítohoto stanovení (str. 4 - 10) a v souladu s TP 66 - Zásady pro
pracovních
označování
míst na pozemních komunikacích.

- schéma vyobrazení DlO

Dopravní opatření je stanoveno s ohledem na příslušnost odboru dopravy a správních agend
tt/ěstského úřadu Beroun a se souhlasem ]t/ěstského úřadu Rokycany na silnicích ve správním
obvodu SSÚ - ORP Beroun a ORP Rokycany.
Komunikace: silnice é. llll23314 a

111123616

v k.ú. Broumy.
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Město Beroun
Husovo nám, 68
Beroun-centrum
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Termín - 07.11.2022 - 08.'11,2a22 (přesný termín provedení přechodné úpravy bude v souladu
s pravomocným rozhodnutím ve věci povolení zvláštníhoužíváníluzavírkysilnice vydaného
příslušným silniěním správním úřadem).

Podmínky pro provedení přechodné úpravy:
1. Provedení a umístěnípřechodného dopravního znaěení musí být v souladu s vyhl. ě.
29412015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v souladu
s TP 66 - Zásady pro označovánípracovních míst na pozemních komunikacích a normou
ČSN rru f899-1 Stálé svislé dopravní znaěení. Veškerésvislé dopravní znaéky budou
základní velikosti podle TP 66 a musí blit provedeny jako retroreflexní. Všechny součásti
dopravních znaěek (podkladní desky, sloupky, znaéky, uchycení, kotvící prvky apod.) musí

2.
3.
4.

5,

být schváleného typu.

Realizace přechodné úpravy provozu je podmíněna existencí pravomocného rozhodnutí ve

věci povolení zvláštního užívání(příp, uzavírky) silnice (místníkomunikace) a

termín
provedení přechodné úpravy bude v souladu s tímto rozhodnutím.
Zadatelzajistí pravidelnou kontrolu a údžbudopravního značení.
Osazení dopravního značenízajistí žadaíel,Osazení, kontrolu, údržbu i případnédoplnění a
změny dopravního značenívprůběhu uzavírky hradí žadatel. Realizace dopravních opatření
můžebýt provedena pouze odbornou firmou. Z důvodu zajištěníbezpečnosti silničního
provozu můžesprávní orgán stanovit dalšídoplnění dopravního znaěení, případně stanovené
dopravní značenízměnit.
Trvalé dopravní značení,které je v rozporu s přechodným dopravním znaěením bude překryto
a po ukončeníakce uvedeno do původního stavu.

odůvodnění:
Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, stanovil na základě žádosti AVE Kladno,
s.r.o., Popovice 180, 267 01 Králův Dvůr, sídlo Dubská 793,272 03 Kladno - Dubí, lČ: 49356089
v zastoupení VIVA - Schneider s.r.o., sídlo K Cihelně 99, 267 01 Trubín, lČ 09872264 ze dne
26.10.2022, přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu homogenizace
silnice é. llll23314 a 111123616 v k,ú. Broumy a s touto stavbou spojených dopravních opatření na
těchto silnicích v ORP Beroun a ORP Rokycany - v úseku dle grafického vyobrazení (str. 4 - 10),
Městshý úřad Rokycany, odbor dopravy souhlasí, aby stanovení přechodné úpravy provozu stanovil
lt/ěstshý úřad Beroun, odbor dopravy i na PK na územíORP Rokycany.

Přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, stanovil obecní úřad s rozšířenou
působností po předchozím písemnémvyjádření policie, v tomto případě Policie ČR, Kra.lského
ředitelství Policie Středočeského kraje, územníhoodboru Beroun, dopravního inspektorátu, Tyršova
'1635, 266 50 Beroun, která dala ktomuto stanovení přechodné úpravy kladné vyjádření pod č.j.:
KRPS-264664-2lČJ-2O22-010206 a územníhoodboru Rokycany, dopravního inspektorátu, pod č.j,:
KRPP- 1 5587 5-2t ČJ-2022-030806.

Poučení:Toto stanovení se vydává formou opatření obecné povahy, které se oznamuje veřejnou
vyhláškou. Opatření obecné povahy nabývá účinnostipátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
Proti opatřeníobecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu)

lng. Albert Červenka, v.r.
vedoucí odboru dopravy a správních agend

Za správnost vyhotovení: lveta Brůnová
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Toto opatření obecné povahy (č.j, MBE/70785|2022|DOPR-O|[/) musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů
na úřední desce tt/lěstského úřadu Beroun a Obecního úřadu Broumy, Obecního ÚřaOu Skryje a
Obecního úřadu Bzová.

Vývěsní lhůta začínáden následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní
den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty, Po uplynutí lhůty vyznačení údajůmusí být vyhláška
neprodleně vrácena zpět odboru dopravy a správních agend. Zároveň žádáme o zveřejnění
písemnosti způsobem umožňujícímdálkový přístup a o potvrzení této skutečnosti!
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Vyvěšeno dne: ....] ...
Razítko a podpis org
.

í a sejmutí rozhodnutí

Obdrží:
Dotčenéorgánv:
Policie CR, Krajské ředitelství policie
266 01 Beroun

kraje, dopravní inspektorát, Tyršova 'l635,

Ostatní:
Městský úřad Beroun, kancelář tajemníka, podatelna ít/ěÚ Beroun, Husovo náměstí 68, 266 01
Beroun, lC: 00233129,
(pro zveřejnění na úřednídesce na dobu nejméně 't5 dnů - podle § 172 odst. 1 správního řádu)

Obecní úřad Broumy, U Radnice73,267 42Broumy, lČ: 00233'í45.
(pro zveřejnění na úřednídesce na dobu nejméně 15 dnů - podle § 172 odst.
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správního řádu)

Obecní úřad Skryje, Skryje 15,27O 42,1Č 00244392,

(pro zveřejnění na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů - podle § 172 odst. 1 správního řádu)

Obecní úřad Bzová, Bzová 52, 267 43 Bzová, lČ:00233188.

(pro zveřejnění na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů - podle § 172 odst. 1 správního řádu)

AVE Kladno, s.r.o., Popovice 180,267 01 Králův Dvůr, sídlo Dubská 793,272 03 Kladno - Dubí,
lČ: 49356089 v zastoupení V|VA - Schneider s.r.o., sídlo K Cihelně 99, 267 01 Trubín, lČ:
09872264.

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, Masarykovo náměstí 1 Střed, 337 O1 Rokycany. lČ
00259047,

Městský úřad Rakovník, odbor dopravy, Husovo náměstí 27,269 18 Rakovník, lČ: 00244309
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