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Značka:

DOP/Pik

POZEMNÍ KOMUNIKACE

272 01 Kladno – Kročehlavy
IČ 27900096

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu na silnici I/61
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy
ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle § 124 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 silničním provozu“), na základě žádosti, kterou dne 08.06.2018
podala společnost POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764,
272 01 Kladno – Kročehlavy, IČ 27900096, a po předchozím písemném vyjádření Policie
ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kladno, č.j. KRPS-110873-2/ČJ2018-010306-MB

ze dne

01.06.2018

a

souhlasu

Ředitelství

silnic

a dálnic

ČR

zn.: 7007/21/18/21200/ČER ze dne 05.06.2018, po posouzení žádosti v souladu s § 77
odst. (1) písm. b) zákona o silničním provozu a vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádí
pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 171 a § 173 odst. (1) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
stanovuje
místní úpravu provozu na silnici I/61
v k.ú. Dubí u Kladna a k.ú. Buštěhrad, okr. Kladno,
spočívající v obnově a úpravě trvalého dopravního značení v rámci opravy povrchu vozovky
a výstavby nové okružní křižovatky u obce Buštěhrad v tomto rozsahu:
Místo a dopravní značení:
silnice I/61 v úseku cca 2,100 – 5,000 km (dle aktualizace GIS - Databanky majetkových
správců silnic a dálnic ČR).
Termín osazení: do 6 měsíců od stanovení.

Zborovská 11

150 21 Praha 5

tel.: 257 280 395

piklova@kr-s.cz

www.kr-stredocesky.cz
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Osoba nebo organizace odpovědná za realizaci úpravy:
Quo s.r.o., Křižíkova 2158, 256 01 Benešov,

IČ 26487985, Václav Zárybnický,

tel. 737 797 211.
Důvod místní úpravy: zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na silnici I/61

v k.ú. Dubí u Kladna a k.ú. Buštěhrad, okr. Kladno.
Podmínky provedení dopravního značení:
1.

Dopravní značení bude provedeno a umístěno v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou
se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích, v souladu s platnými normami
a technickými podmínkami a musí být po celou dobu existence udržováno ve stavu, který
odpovídá platným právním předpisům. V případě poškození dopravního značení bude
neprodleně zjednána náprava.

2.

Dopravní značení nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.

3.

Odbor dopravy si vyhrazuje právo stanovení změnit nebo doplnit, jestliže to bude
vyžadovat změna silničního provozu nebo veřejný zájem.
Odůvodnění:
Dne 08.06.2018 obdržel Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, žádost

společnosti POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764,
272 01 Kladno – Kročehlavy, IČ 27900096, na stanovení místní úpravy provozu na silnici
I/61 v k.ú. Dubí u Kladna a k.ú. Buštěhrad, okr. Kladno, spočívající v obnově a úpravě
trvalého dopravního značení v rámci opravy povrchu vozovky a výstavby nové okružní
křižovatky u obce Buštěhrad. Návrh byl doložen v souladu s ustanovením § 172 odst. (1)
správního řádu vyjádřením příslušného orgánu Policie ČR, kterým je Policie ČR, Krajského
ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Kladno, č.j. KRPS-110873-2/ČJ2018-010306-MB ze dne 01.06.2018, a souhlasem Ředitelství silnic a dálnic ČR
zn.: 7007/21/18/21200/ČER ze dne 05.06.2018, jejichž písemná stanoviska jsou podkladem
tohoto řízení.
Dne 18.07.2018 Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, oznámil veřejnou
vyhláškou návrh opatření obecné povahy a vyzval k uplatnění připomínek nebo 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
zveřejnění návrhu pro uplatnění připomínek a námitek. Oznámení o návrhu opatření obecné
povahy bylo vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje od 19.07.2018
do 05.08.2018, na úřední desce Města Buštěhrad od 19.07.2018 do 06.08.2018.
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Do stanoveného termínu nebyly uplatněny žádné námitky a připomínky,
proto Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, oznamuje veřejnou vyhláškou
opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici I. třídy č. I/61
v k.ú. Dubí u Kladna a k.ú. Buštěhrad, okr. Kladno.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, posoudil návrh společnosti
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno –
Kročehlavy, IČ 27900096, i stanoviska Policie ČR, Dopravního inspektorátu Kladno,
a Ředitelství silnic a dálnic ČR a stanovil místní úpravu tak, jak je výše uvedeno.
Poučení:
Proti stanovení místní úpravy provozu a užití dopravních zařízení nejsou přípustné
opravné prostředky ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

„otisk úředního razítka“

Ing. Vlasta Piklová
odborný referent silničního hospodářství

Vyvěšeno dne :…………….

Sejmuto dne:………………

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření.
Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů.
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Doručí se:
Účastníci řízení:
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno –
Kročehlavy, IČ 27900096
Město Buštěhrad, Revoluční 1/4, 273 43 Buštěhrad, IČ 00234214 (se žádostí o bezodkladné
vyvěšení písemnosti na úřední desce podle ustanovení § 25 odst.(3) správního řádu a o zpětné
zaslání dokumentu s potvrzením o vyvěšení po dobu 15 dní)

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
V souladu s ust. § 172 odst. (1) správního řádu, doručuje Krajský úřad Středočeského kraje,
Odbor dopravy, toto opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou
vyhláškou bude provedeno v souladu s ust. § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na
úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje a současně bude zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za
doručenou.
Situace DIO je k nahlédnutí u zdejšího silničního správního úřadu a u navrhovatele ve lhůtě
15 dnů od zveřejnění tohoto návrhu.
Na vědomí:
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kladno

