Obecní úřad Vrané nad Vltavou
Březovská 112, 252 46 Vrané nad Vltavou
Tel.: 257 760 351-2, Fax: 257 760 040
E-mail: ou@vranenadvltavou.cz
IČ: 002 41 831

Obec Vrané nad Vltavou
Březovská 112
252 46 Vrané nad Vltavou

Ve Vraném nad Vltavou dne 19. 4. 2017

č.j. 0774/2017/OÚ

vyřizuje: Janeček

telefon: 257 713 997

mobil: 720 513 119

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy č. 774/2017
Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci
Obecní úřad Vrané nad Vltavou jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních
komunikací podle § 40, odst. 5, písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
v platném znění a na základě souhlasu správce komunikace vyhovuje žádosti Obce Vrané nad
Vltavou, kterou zastupuje starostka obce Mgr. Dana Ullwerová, se sídlem: Březovská 112, 252
46, Vrané nad Vltavou ze dne 13. 4. 2017, tzn., že
stanoví
podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na místní
komunikaci Březovská, Ke Zvoli, Nádražní, U Pošty a dalších místních komunikací, které
jsou dotčeny objízdnou trasou, v souladu s § 61 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
Přechodná úprava bude provedena dle předložené studie dopravně inženýrského opatření (DIO),
kterou vypracoval Ing. Tomáš Vydra ze společnosti SEDOZ DZ, s.r.o. a která je nedílnou
součástí tohoto dokumentu.
1. etapa uzavírky Březovské
Část ulice Březovská (v úseku od křizovatky s ulicí Ke Zvoli po křižovatku s ulicí Oblouková)
bude kompletně uzavřena v termínu od 2. 5. 2017 do 30. 6. 2017 – Příloha č. 1
2. etapa uzavírky Březovské
Část ulice Březovská (v úseku od křižovatky s Obloukovou po poslední dům po pravé straně ve
směru na Březovou - č. p. 333), část ulice Ke Zvoli včetně železničního přejezdu, část ulice
Nádražní a část ulice u Pošty bude uzavřena od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017 – Příloha č. 2
Dopravní značení Etapa č. 1 bude osazeno:
V termínu: od 2. 5. 2017 do 30. 6. 2017

Dopravní značení Etapa č. 2 bude osazeno:
V termínu: od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017
Vedlejší dopravní opatření související s výše uvedenou uzavírkou:
• V ulici U Pošty bude po nejkratší možnou dobu zrušen jednosměrný provoz. Tzn.
Komunikace bude slepá a bude obousměrná. V této ulici bude zákaz parkování. Termín
tohoto opatření se předpokládá od 1. 7. 2017 do 31. 7. 2017. Toto opatření je součástí
Přílohy č. 2.
• V části místní komunikace Skochovická bude dočasně zajištěn jednosměrný provoz, a to
ve směru ze Skochovické do ulice U Elektrárny/Vltavská – Příloha č. 3
• V celé místní komunikaci V Ouvozcích (panelka) bude dočasně zajištěn jednosměrný
provoz, a to ve směru z ulice Vltavská do ulice Na Kodlíči/Rovná/Ke Statku – Příloha č.
3
Důvod: budování vodovodu a kanalizace v Březovské ulici, v části ulice Ke Zvoli, Nádražní a U
Pošty. Umístění dopravního značení bude provedeno dle předložené odsouhlasené situace DIO.
Dopravní značení se provede jako: přechodné svislé dopravní značení
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení: standardní, nereflexní
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a dle příslušných
platných technických norem.
2. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být
schváleného typu.
3. Osazení dopravního značení zajistí žadatel prostřednictvím realizační firmy.
4. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další
dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je
zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.
5. Autobusová linka č. 445 bude v termínu od 2. 5. 2017 do 31. 8. 2017 ukončena
v zastávce „Vrané nad Vltavou, škola“. Pěší přestup z této zastávky na vlak bude zajištěn
ulicemi U Školy, Pod Sokolovnou, Březovská a Nádražní. V uzavřeném úseku Březovské
ulice bude zajištěn pro pěší bezpečnostní koridor.
6. Autobusová zastávka „Vrané nad Vltavou, škola“ pro autobusovou linku s č. 331 bude
v termínu od 2. 5. 2017 do 30. 6. 201 zrušena a bude realizována nová náhradní zastávka.
Tato zastávka bude výstupní a nástupní a umístěna bude před budovou s č. p. 179
(potraviny) před křižovatkou ulic Březovská x Ke Zvoli.
Odůvodnění:
Obecní úřad Vrané nad Vltavou, Březovská 112, 252 46, Vrané nad Vltavou, stanovil
přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele a po zjištění, že povolená přechodná
úprava je z dopravního a veřejného zájmu únosná. Obecní úřad Vrané nad Vltavou posoudil
žádost včetně příloh a dospěl k závěru, že podaná žádost je důvodná.
Správní orgán stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu podle § 77 odst. 1
písm. c) zákona o silničním provozu.

Poučení: Ve smyslu ust. § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, opatření obecné
povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky. Ve smyslu ust. § 173
odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný
prostředek.

Petr Janeček
místostarosta obce
Oznámení musí být vyvěšeno po dobu 10 dnů na úřední desce OÚ Vrané nad Vltavou.

Vyvěšeno dne 21. 4. 2017

Sejmuto dne 2. 5. 2017

Přílohy:
✓ Příloha č. 1 - Situační zákres DIO vč. objízdné trasy
✓ Příloha č. 2 - Situační zákres DIO vč. objízdné trasy
✓ Příloha č. 3 – Situační zákres vedlejšího dopravního opatření

Na vědomí:
Obec Březová-Oleško, IDDS: 88qbqnr
Obec Zvole, IDDS: v4yam5a
Městský úřad Černošice, stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací, IDDS: u46bwy4
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Praha venkov – JIH, IDDS: 2dtai5u
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, IDDS: wmjmahj
Obecní policie Vestec, IDDS: cytasj8
Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID)

