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OZNÁMENÍ NÁVRHU
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI Č. I/3
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy
ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle § 124 odst. 4 písm. b) a podle ust. § 77
odst.
1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
,
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o silničním
provozu“, na základě návrhu společnosti M - SILNICE a.s., sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí,
530 03 Pardubice, z 26.05.2022 dle ust. § 77 odst. 1 a 5 zákona o silničním provozu a dle ust.
§ 171 a následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“, zahájil řízení a předkládá návrh opatření obecné
povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici č. I/3 v tomto rozsahu:
Navrhovaná místní úprava povozu spočívá v
a) odstranění stávající místní úpravy provozu (zejména odstranění svislého dopravního
značení B 20 a (80, 60), B 21, IS 18a, B 26, A 2a, IP 22, P2, IS 17, IS 3b, IS 16b, IS
3d, IS 3c, IS 9a, IJ 15, P1 s dodatkovou tabulkou E 2b, a zařízení Z3 a vodorovného
dopravního značení v místech napojení stavby přeložky na stávající silnici osazené
a provedené na silnici č. I/3
b) osazení dopravního značení a dopravního zařízení a provedení vodorovného
dopravního značení, která budou označovat nově vybudovanou silnici č. I/3
Místo stanovení: silnice č. I/3, přeložka silnice č. I/3 v k. ú. Tomice u Votic, Zahradnice, Votice
a Olbramovice u Votic
Termín osazení dopravního značení: bezprostředně po nabytí účinnosti opatření obecné
povahy, předpoklad rok 2022
Osoba odpovědná za realizaci místní úpravy provozu: M - SILNICE a.s., sídlo: Husova
1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Důvod stanovení: označení nově vzniklé situace v provozu – vybudování přeložky,
a odstranění místní úpravy provozu, která ztratila vlivem realizace stavby přeložky své
opodstatnění
Podmínky stanovení místní úpravy provozu:
1. Provedení a umístění dopravního zařízení musí být v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění,
a musí odpovídat platným technickým normám a technickým podmínkám zejména TP
65, 100, 133 a 169.
2. Ve lhůtě 10 pracovních dnů po dokončení osazení stanoveného dopravního značení
bude zdejší správní orgán osobou zodpovědnou za realizací místní úpravy provozu
písemně vyzván ke kontrole osazeného dopravního značení.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu
vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky nebo
písemné námitky doručením Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru dopravy, ve lhůtě
30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.
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Ve smyslu ust. § 172 odst. 4 správního řádu k návrhu opatření obecné povahy může kdokoli,
jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny,
uplatnit ve shora uvedené lhůtě u správního orgánu písemné připomínky. Písemné odůvodněné
námitky proti návrhu opatření obecné povahy mohou ke správnímu orgánu ve shora uvedené
lhůtě podat taktéž vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související
s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určíli tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy
přímo dotčeny.
Odůvodnění návrhu opatření obecné povahy
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, dále jen „odbor dopravy“, obdržel
26.05.2022 návrh společnosti M - SILNICE a.s., sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03
Pardubice, jakožto zhotovitele stavby „I/3 Olbramovice, přeložka“, jejíž investorem je
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, na stanovení
místní úpravy provozu na silnici č. I/3 v katastrálním území Tomice u Votic, Zahradnice,
Olbramovice u Votic a Votice. Žadatel doložil technickou zprávu stavebního objektu SO 190,
a 5 situací dopravního značení (situace km 0,000 – 0,600 – číslo přílohy 02.1; situace km 0,500
– 1,520 – číslo přílohy 02.2; situace km 1,540 – 2,400 – číslo přílohy 02.3; situace km 2,300 –
2,600 – číslo přílohy 02.4; situace km 2,500 – 3,420 – číslo přílohy 02.5).
Důvodem navrhované místní úpravy provozu je vybudování novostavby „I/3 Olbramovice,
přeložka“. Přeložka silnice I/3 je vedena mimo obec Olbramovice, kterou v současnosti silnice
č. I/3 prochází. Přeložka navazuje na začátku i na konci úpravy na již postavené úseky silnice
I/3 u Tomic a okolo Votic. Délka přeložky je 3420 m a je navržena v šířkovém uspořádání
S 11,5/80. Součástí trasy je jedna úrovňová a jedna mimoúrovňová křižovatka. Návrh řeší
i odstranění - demontáž stávajícího dopravního značení na stávající trase, které ztratilo své
opodstatnění. Dopravní značka IS 23 bude ze stávající silnice I/3 přesunuta na přeložku.
Veškeré svislé dopravní značky, kterou budou součástí silnice I/3, budou provedeny v základní
velikosti z folie třídy 2. Vodorovné dopravní značení bude provedeno jednotným způsobem
v retroreflexní úpravě tzn. s použitím balotiny nebo směsí balotiny a zdrsňujících přísad
s plynulým napojením na stávající vodorovné dopravní značení. Součástí je i dopravní zařízení
Z 3 ve zkrácené verzi na větvi mimoúrovňové křižovatky v km 2,6 stavby a směrovací desky
Z 4.
Odbor dopravy nepředkládal návrh místní úpravy provozu dotčenému orgánu, kterým je
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Benešov, dopravní inspektorát,
dále jen „policie ČR“ za účelem naplnění ust. § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu, neboť
žadatel doložil stanovisko Policie ČR z 27.05.2022 číslo jednací KRPS-75524-29/ČJ-2021010106 k místní úpravě provozu. Součástí předloženého stanoviska dotčeného orgánu byly
i odsouhlasené situace, které jsou totožné se situacemi změny místní úpravy provozu
předloženými zdejšímu správnímu orgánu. Odbor dopravy má tedy za to, že dotčený orgán
vymezený ust. § 77 zákona o pozemních komunikacích se vyjádřil k návrhu místní úpravy
provozu a byl tedy naplněn smysl ust. § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu.
(otisk úředního razítka)
Ing. Martina Brychtová
odborná referentka silničního hospodářství
Příloha: Situace místní úpravy provozu
situace km 0,000 – 0,600 – číslo přílohy 02.1
situace km 0,500 – 1,520 – číslo přílohy 02.2
situace km 1,540 – 2,400 – číslo přílohy 02.3
situace km 2,300 – 2,600 – číslo přílohy 02.4
situace km 2,500 – 3,420 – číslo přílohy 02.5

Č. j.: 075462/2022/KUSK-DOP/Bry

3

Návrh opatření obecné povahy bude vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce a rovněž
bude zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno:

Sejmuto:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy.
S žádostí o zveřejnění dokumentu na úřední desce a elektronické úřední desce a o zpětné
zaslání dokumentu s vyznačením data vyvěšení a sejmutí:
 Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Smíchov, zde
 Obec Olbramovice, IČ:00232416, DS: 8btbr5h, č.p. 158, 259 01 Olbramovice
Obdrží dále:
 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, ÚO Benešov, dopravní inspektorát,
K Pazderně 9026, 256 01 Benešov
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4,
 M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí

