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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
pro
STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
Městský úřad Neratovice – odbor správních činností a dopravy, jako věcně i místně příslušný úřad
obce s rozšířenou působností, vykonávající podle § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, přenesenou působnost, stanovenou mu ustanovením § 124 odst. 1 a odst. 6 a § 77 odst.
1 písm. c) 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“), postupem podle § 77 odst. 5 zákona
o silničním provozu s využitím části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), vydává:

NÁVRH
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

kterým v souladu s ustanovení § 77 zákona o silničním provozu,

STANOVUJE MÍSTNÍ ÚPRAVU PROVOZU
v obci Ovčáry (535141) na silnici č. II/331 a místní komunikaci v k.ú. Ovčáry u Dřís (717118)
Článek 1
Předmět úpravy

Návrh místní úpravy provozu – v obci Ovčáry na silnici č. II/331 a místní komunikaci v
k.ú. Ovčáry u Dřís (717118)
Z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, vydává v souladu s ust. § 77
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, návrh
opatření obecné povahy, ve kterém stanovuje místní úpravu provozu - v obci Ovčáry na silnici č. II/331 a
místní komunikaci v k.ú. Ovčáry u Dřís (717118) z důvodu vyloučení objíždění vážního systému.
Článek 2
Způsob provedení, navrhované úpravy, odpovědná osoba
1. Navrhované úpravy: umístění DZ B13 (s uvedením „3,5t“) s dodatkovou tabulkou E13 (s textem:
“MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“) a DZ B24b.
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2. Dopravní značení zajistí:
Obec Ovčáry, IČ: 00237159, Ovčáry 41, 277 14 Dřísy
Dopravní značení, světelné signalizační zařízení, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace
může provádět zhotovitel, tj. právnická nebo fyzická osoba, která má platná oprávnění pro provádění
těchto prací (živnostenské listy) a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění/osazování/
umisťování značek, dopravního zařízení a zařízení pro provozní informace podle metodického pokynu
SJ – PK pro oblast II/4 – Provádění silničních a stavebních prací.
3. Za splnění podmínky kvalifikace osoby pro provedení dopravního značení odpovídá žadatel.
4. Umístění dopravního značení: viz příloha
Článek 3
Termín umístění
1. Termín provedení a umístění dopravního zařízení se stanovuje od nabytí právní moci.
2. Uvedené dopravní značení bude instalováno trvale.
Článek 4
Odpovědná osoba
Odpovědnou osobou za umístění dopravního značení:
Obec Ovčáry, IČ: 00237159, Ovčáry 41, 277 14 Dřísy, pan Josef Hromada, tel. 602 343 470, email:
obec.ovcary@ovcary.cz

Článek 5
Podmínky provedení
1. DZ bude nainstalováno odbornou firmou.
2. DZ bude instalováno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o provozu
na pozemních komunikacích.
3. Umístění a provedení dopravních značek bude v souladu s TP 65 (Zásady pro dopravní značení na
pozemních komunikacích) a dle platných ČSN.
4. Žadatel odpovídá za provádění pravidelné kontroly dopravního značení a v případě jeho poškození nebo
odcizení zajistí jeho opravu nebo nahrazení novým.
5. Umístění dopravních značek je podmíněno stanoviskem Krajského ředitelství policie Středočeského
kraje, Územní odbor Mělník, Dopravní inspektorát, č.j. KRPS-717-141/ČJ-2020-010606 ze dne 3.
prosince 2020 a vyjádřením Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o., zn.
8240/20/KSUS/MHT/Pos, ze dne 10.12.2020.
6. Povinností odpovědné osoby je kontrolovat soulad použitých DZ s tímto rozhodnutím a pasportem
dopravního značení. V případě jeho poškození nebo odcizení zajistí jeho opravu nebo nahrazení novým.
Článek 6
Odůvodnění
1. Městský úřad Neratovice, odbor správních činností a dopravy, vydává návrh opatření obecné povahy na

stanovení místní úpravy provozu v obci Ovčáry na silnici č. II/331 a místní komunikaci v k.ú. Ovčáry u
Dřís (717118) z důvodu vyloučení objíždění vážního systému.
2. K žádosti bylo zasláno Stanovisko Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor
Mělník, Dopravní inspektorát, Bezručova 2796, 276 01 Mělník pod č.j. KRPS-717-141/ČJ-2020010606 ze dne 3. prosince 2020 a vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o.,
zn. 8240/20/KSUS/MHT/Pos, ze dne 10.12.2020.
3. Na základě výše uvedeného vydává úřad obce s rozšířenou působností návrh opatření obecné povahy,
kterým navrhuje stanovit místní úpravu provozu na pozemní komunikaci, tak jak bylo uvedeno v článku
2 opatření obecné povahy a za podmínek uvedených v článku 5 opatření obecné povahy.
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Článek 7
Poučení
1. Tento návrh opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou a musí být zveřejněn nejméně
po dobu 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce města Neratovice a obce Ovčáry.
2. K návrhu opatření obecné povahy může v termínu do 30 dnů od zveřejnění kdokoli, jehož práva a
povinnosti, nebo zájmy mohou být opatřením přímo dotčeny, písemně uplatnit odůvodněné připomínky.
3. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).
4. Do návrhu opatření obecné povahy k místní úpravě provozu na pozemní komunikaci v obci Neratovice
lze též nahlédnout u zdejšího městského úřadu v Neratovicích, a to v úředních hodinách nebo po tel.
domluvě.

Za správnost vyhotovení:
Ing. Olga Hrabalová
referent odboru správních činností a dopravy

„otisk úředního razítka“

Bc. Ludvík Gottfried
vedoucí odboru správních činností a dopravy
oprávněná úřední osoba
„podepsáno elektronickým podpisem“

Příloha: Návrh místní úpravy provozu – Ovčáry, silnice č. II/331 a místní komunikace v k.ú. Ovčáry u Dřís
(717118)

Doručuje se:

Obec Neratovice – úřední deska
Obec Ovčáry, Ovčáry 41, 277 14 Dřísy, ID DS: hgybukr
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územ. odbor Mělník, Dopravní inspektorát, Bezručova 2796, 276 01 Mělník, k rukám vrchní
inspektorce nprap. L. Adamcové, ID DS: 2dtai5u
Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, Praha, k rukám paní Pospíšilové, ID DS: a6ejgmx

Ostatním účastníkům: - veřejnou vyhláškou

Tento návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen nejméně po dobu 15 dnů
Vyvěšeno dne:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení návrhu opatření

Sejmuto dne:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje sejmutí návrhu opatření
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Příloha k č.j. MěÚN/034133/2021
Návrh místní úpravy provozu – Ovčáry, silnice č. II/331 a místní komunikace v k.ú. Ovčáry u Dřís
(717118)
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