MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV
Odbor dopravy

Jednací číslo: MěÚ/37399/2022/DOP
Spis. značka: 6883/2022

Asig s.r.o.
Budovatelů 324
533 12 Chvaletice

Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Datum:

Jana Šulcová
+420 327 300 131
sulcova@meucaslav.cz
27.7.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
Městský úřad Čáslav, Odbor dopravy, jako příslušný správní orgán 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 „zákona o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích na základě žádosti, která byla podána dne 1.7.2022 společností STRABAG a.s., Kačírkova
982/4, 158 00 Praha 5 Jinonice, IČ: 60838744 zastoupena na základě plné moci společností Asig s.r.o.,
Budovatelů 324, 533 12 Chvaletice, IČ: 25954849 postupem podle § 171 a násl. části šesté zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) rozhodl podle § 77 odst.
1 písm. c) zákona o silničním provozu
o stanovení přechodné úpravy provozu
na silnici č. III/33720 mezi obcí Církvice - Třebešice a vedením objízdné trasy v územním obvodu Čáslav
v souvislosti s úplnou uzavírkou silnice č. III/33720 mezi obcí Církvice - Třebešice z důvodu výstavby
obchvatu I/38 Církvice, spočívající v umístění přechodných dopravních značek a zařízení v rozsahu dle
předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO), které je nedílnou součástí toho opatření obecné
povahy.
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
Zahájení přechodné úpravy provozu bude dne:
11.9.2022
Ukončení přechodné úpravy provozu bude dne:
30.11.2022
Dopravní značení bude umístěno dle schváleného DIO (Policie ČR).
Dopravní značení musí být umístěno v souladu s TP 66 Zásady pro označování pracovních míst
na pozemních komunikacích, vydané Centrem dopravního výzkumu v Brně. Pracovní místo bude
zajištěno proti pádu chodců (ploty, lávky, zábradlí atd.) a za snížené viditelnosti budou použita
výstražná světla dle TP 66.
5. Budou dodrženy podmínky, které jsou uvedeny ve vyjádření Policie ČR DI Kutná Hora ze dne
9.3.2022, č.j. KRPS-55663-2/ČJ-2022-010506-ZZ:
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Cca týden před plánovanou uzavírkou doporučujeme na začátcích uzavírky instalovat
dopravní značení „IP22“ s textem např. „Tato komunikace bude v době od…do… uzavřena“.
− Na dodatkových tabulkách „E13“ pod dopravními značkami „B1“ na uzávěrách bude nápis
„Mimo vozidla stavby“.
− V úsecích bez pochozích chodníků musí být na začátcích pracovního místa instalovány DZ
„IP22“ nebo „A22+E13“ s textem „Pozor, procházíte stavbou“.
− Po celou dobu stavby musí být zajištěn bezpečný a plynulý průchod chodců,
Žadatel je povinen po celu dobu užití DZ zajistit okamžitou a nepřetržitou údržbu svislého DZ tak,
aby byla zajištěna jeho plná funkčnost. Dopravní značení musí být pravidelně kontrolováno.
V průběhu stavby zodpovídá zhotovitel stavby za nepřetržitý úklid případných nečistot z přilehlých
částí komunikace.
Přechodné dopravní značení zajistí zhotovitel stavby a bude instalováno odbornou firmou.
Odpovědná osoba za stavbu: David Hrubeš, tel: 724 351 187
Policie ČR, KŘ DI Kutná Hora si vyhrazuje právo toto vyjádření změnit nebo doplnit, pokud si to bude
vyžadovat změna situace v silničním provozu nebo z důvodu veřejného zájmu.
Městský úřad Čáslav, odbor dopravy, si vyhrazuje právo stanovení změnit, nebo doplnit, jestliže
to bude vyžadovat změna silničního provozu nebo veřejný zájem.
−
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Odůvodnění:
Na základě žádosti podané dne 1.7.2022 bylo žadatelem požádáno o stanovení přechodné úpravy provozu
na silnici č. III/33720 mezi obcí Církvice - Třebešice a vedením objízdné trasy v územním obvodu Čáslav
v souvislosti s úplnou uzavírkou silnice č. III/33720 mezi obcí Církvice - Třebešice z důvodu výstavby
obchvatu I/38 Církvice. K žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu bylo předloženo DIO, které bylo
projednáno s Policií ČR ze dne 9.3.2022, č.j. KRPS-55663-2/ČJ-2022-010506-ZZ, jako dotčeným orgánem dle
§ 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu a vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje, přís. org, ze dne 6.6.2022, č.j 4509/22/KSUS/KHT/RYS.
V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu se proto dnešním
dnem tímto opatřením obecné povahy stanovuje přechodná úprava provozu na silnici č. III/33720 mezi obcí
Církvice - Třebešice a vedením objízdné trasy v územním obvodu Čáslav dle předloženého DIO, které je
nedílnou součástí tohoto opatření.
Poučení:
Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle
§ 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení
o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření obecné povahy. Opatření obecné
povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.
Jana Šulcová
oprávněná úřední osoba

Digitálně podepsal Jana Šulcová
Datum: 27.07.2022 09:34:18 +02:00
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Příloha: situace

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů

Vyvěšeno dne:………………

Sejmuto dne:………………….

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Doručí se:
−
−

−

−
−

STRABAG a.s. zast. Asig s.r.o., Budovatelů 324, 533 22 Chvaletice
Městský úřad Čáslav, kancelář tajemníka
se žádostí o bezodkladné vyvěšení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné
zaslání potvrzeného oznámení
Obec Třebešice, Třebešice 63, 286 01 Čáslav
se žádostí o bezodkladné vyvěšení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné
zaslání potvrzeného oznámení
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
KŘ PČR Středočeského kraje, DI Kutná Hora, IDDS: 2dtai5u

3/4

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV
Odbor dopravy
Jednací číslo: MěÚ/37399/2022/DOP

4/4

