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RotaGroup s.r.o.
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DORUČOVACÍ ADRESA:
Magistrát města Kladna
náměstí Starosty Pavla 44
272 52 KLADNO

ČČ. jednací:
ODaS/869/17/280

Vyřizuje:
Jaroslav Fridrich
Číslo pověření: T-2/2006-ODaS

Kladno,
31. července 2017

STANOVENÍ
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
-

na silnici III/0067,

-

veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemku p.č. 1933/1 (ul. Logisitická) v k.ú.
Pavlov u Unhoště,

-

veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemku p.č. 505/8 v k.ú. Pavlov u Unhoště a
p.č. 2554/2 v k.ú. Hostouň u Prahy – příjezd k areálu DSV,

- opatření obecné povahy

Odbor dopravy a služeb Magistrátu města Kladna jako věcně a místně příslušný orgán státní
správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích s rozsahem působnosti vymezené
zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákona“), po písemném vyjádření Policie ČR, DI Kladno, ze dne 14. června 2017 a
provedeném řízení stanovuje místní úpravu provozu, t a k t o:
-

na silnici III/0067 v km 2,500 – instalace B 4 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“
s uvedením údaje 6 t, doplněné dodatkem E 13 „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“,

-

na veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemku p.č. 1933/1 (ul. Logisitická) v k.ú.
Pavlov u Unhoště – úprava přednosti v připojení k I/6J - P 6 „Stůj, dej přednost v jízdě!“
místo stávající P 4,

-

veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemku p.č. 505/8 v k.ú. Pavlov u Unhoště a p.č.
2554/2 v k.ú. Hostouň u Prahy – připojení areálu DSV k sil. III/0067 – instalace B 28 „Zákaz
zastavení“ a C 2b „Přikázaný směr jízdy vpravo“ doplněné dodatkem E 9 s uvedením
nákladního vozidla,

Termín instalace:

do 30ti dní ode dne nabytí právní moci tohoto opatření,

Podmínky provedení:
1. Umístění dopravních značek bude provedeno podle odsouhlaseného návrhu.
2. Při instalaci budou dodrženy podmínky Policie ČR, DI Kladno, pokud nejsou v rozporu
s tímto stanovením.
3. Dopravní značení a zařízení musí být provedeno podle platných právních předpisů, zejména
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky č. 294/2015 Sb., v platných zněních, a
podle ČSN EN 12899-1 a technických podmínek TP 65 „Zásady pro dopravní značení na
pozemních komunikacích“.
Kontaktní spojení:

Tel: +420 312604625

Email: jaroslav.fridrich@mestokladno.cz
Web: http://www.mestokladno.cz

4.

Stálé značky patří mezi „výrobky pro vybavení komunikací“, a jsou „stanovenými výrobky“ ve
smyslu § 12 zákona č. 22/1997 Sb., a musí být podle § 124 odst. 2 písm. c) zákona č. 361/2000
Sb., schváleny k používání na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy.
Dopravní zařízení musí být provedeno zhotovitelem, tj. právnickou nebo fyzickou osobou,
který má platná oprávnění pro provádění těchto prací (živnostenské listy) a prokázal
způsobilost pro zajištění jakosti při provádění /osazování/ umísťování značek, dopr.
zařízení a zařízení pro provozní informace podle metodického pokynu SJ - PK pro oblast II/4
- Provádění silničních a stavebních prací.

Odpovědná org. za instalaci: RotaGroup s.r.o., sídlem Praha 4, Na Nivách 956/2;
za údržbu: vlastník příslušné pozemní komunikace na základě předání.
Odůvodnění:
Ve věci byl podán návrh z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu a doplnění místní
úpravy v oblasti. Návrh byl projednán s Policií ČR a tou bylo vydáno vyjádření dne 14.6.2017.
Správní orgán při posouzení návrhu vzal v úvahu uspořádání a účel pozemních komunikací, a
dospěl k závěru, že z hlediska bezpečnosti provozu a ochrany silniční sítě v oblasti, je nezbytné
provedení doplnění a úprav dle návrhu.
Protože stávajícím stavem hrozí vážná újma veřejnému zájmu – bezpečnosti provozu,
nabývá toto opatření účinnosti dnem vyvěšení.

Výzva:
Podle § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), správní orgán vyzývá dotčené osoby, k podání případných připomínek nebo
námitek k návrhu, ve lhůtě do 30ti dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Poučení:
K opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné nebo ústní
připomínky.
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického
práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření
obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne
jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.
Nechá-li se účastník v řízení zastupovat, předloží zástupce účastníka řízení správnímu orgánu
písemnou plnou moc.

Poučení:
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení.
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
V Kladně dne 31. července 2017
„otisk úředního razítka“
Jaroslav Fridrich v.r.
oprávněná úřední osoba
Tento návrh se zasílá Obci Pavlov a Hostouň, jejichž správního obvodu se opatření obecné
povahy týká, k vyvěšení na úřední desce na dobu 15ti dnů.
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Datum vyvěšení: 31. července 2017

Datum sejmutí: 16. srpna 2017
Datum skutečného
sejmutí:

Obdrží:
RotaGroup s.r.o., Praha 4, Na Nivách 956/2 - datová schránka
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. - datová schránka
Obec Pavlov - datová schránka
Obec Hostouň - datová schránka
Tramir Property, s.r.o., Praha 4, Antala Staška 2027/79 - datová schránka
Logistis Quelfor s.r.o., Praha 4, Antala Staška 2027/79 - datová schránka
Dotčené osoby – veřejnou vyhláškou
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