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EDIKT a.s., IČO 251 72 328, Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice,
kterou zastupuje ASIG s.r.o., IČO 259 54 849, Budovatelů 324, 533 12 Chvaletice

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Návrh opatření obecné povahy
Návrh dočasného zákazu zastavení a stanovení přechodné úpravy provozu

Úřad městyse Český Šternberk (dále jen „správní orgán“), věcně a místně příslušný silniční
správní úřad podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), na základě návrhu,
který podal
EDIKT a.s., IČO 251 72 328, Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice, kterou
zastupuje ASIG s.r.o., IČO 259 54 849, Budovatelů 324, 533 12 Chvaletice
(dále jen „navrhovatel”), po předchozím projednání s Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie
Středočeského kraje, Územního odboru Benešov, Dopravního inspektorátu (dále jen „orgán
policie“), oznamuje v návaznosti na § 171 - § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) formou návrhu opatření obecné povahy (dále jen
„OOP“) návrh dočasného zákazu zastavení silničních vozidel a stanovení přechodné úpravy
provozu podle § 19a odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích na těchto pozemních
komunikacích:
Místní komunikace na nádraží ČD Český Šternberk – svislé dopravní značení B28 + E13
(sit.1), místní komunikace na náměstí – svislé dopravní značení B28 + E8c (před budovou
úřadu a protější strana – sit.2) a místní komunikace směr Čejkovice – svislé dopravní
značení B28 + E8e + E13(parkoviště u řeky – sit.3), viz přiložená situace dopravního
opatření - DIO.
v termínu:
17.06.2019 – 21.06.2019

Iveta Bártová

Umístění svislého dopravního značení a vymezení zákazu je vyznačeno na situačním plánku,
přesné parametry dopravního značení ve vztahu ke komunikaci stanovují příslušné technické
podmínky.
Dopravní značení B 28 Zákaz zastavení bude umístěno nejméně 7 dní před prvním
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dnem dočasného zákazu zastavení nebo bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti OOP,
nebude-li možné dodržet lhůtu dle § 19a odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích.
Odůvodnění
Dne 13.05.2019 podal navrhovatel návrh na dočasné zakázání zastavení silničních vozidel
a stanovení příslušného dopravního značení, v souvislosti s uzavírkou silnice II/111 v místě
železničního přejezdu v Českém Šternberku. Vlastník místní komunikace vyslovil dne
13.05.2019 souhlas s návrhem a realizací akce. Orgán policie k návrhu dočasného zákazu
zastavení a stanovení přechodné úpravy provozu vyslovil dne 13.05.2019 souhlas.
Podrobnosti umístění značení stanovují TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na
pozemních komunikacích“, schválených Ministerstvem dopravy č.j. 21/2015-120-TN/1 dne 12.
března 2015. Osazení dopravního značení, jeho kontrolu a udržování, zajistí navrhovatel, na
jehož žádost je přechodná úprava stanovována.
Správní orgán v souladu s ustanovením § 19a odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích
a v návaznosti na § 171 - § 174 správního řádu oznámil návrh na dočasné zakázání zastavení
silničních vozidel a stanovení příslušného dopravního značení formou OOP.
Poučení
Podle ustanovení § 19a odst. 3 zákona o pozemních komunikacích je dotčenou osobou, která
může
k tomuto návrhu podávat námitky, pouze vlastník a správce pozemní komunikace, jíž se má
opatření týkat, a jde-li o opatření vydávané na návrh, také navrhovatel. Lhůta pro podávání
námitek činí 10 dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy. Návrh je zveřejněn
dnem vyvěšení veřejné vyhlášky. K později uplatněným námitkám nebude přihlédnuto.
Zmeškání úkonu nelze prominout.
S návrhem OOP se lze seznámit v kanceláři úřadu městyse Český Šternberk (pondělí a středa,
8:00-15:00 hod.), nebo také způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Bc. Iveta Bártová
starostka
Tento návrh musí být na úřední desce zveřejněn nejméně po dobu 10 dnů.
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí je možno následující pracovní den po
posledním dni vývěsní lhůty. Písemnost se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Příloha
situace dopravního opatření - DIO

Obdrží
zmocněnec navrhovatele
ASIG s.r.o., IDDS: 6vbnnuv
vlastník dotčené komunikace
Městys Český Šternberk, Český Šternberk 27, 257 26 Divišov
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dotčené orgány
Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, oddělení silniční správní úřad,
Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov, IDDS: cb4bwan
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
Úřad městyse Český Šternberk
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