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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností 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 „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti
Městyse Karlštejn, Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn, IČ 00233374 a po písemném vyjádření příslušného
orgánu policie, tj. Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, územního odboru Beroun,
dopravního inspektorátu, pod č.j.: KRPS-209105-1/ČJ-2019-010206
stanovuje
podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle §
171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
MÍSTNÍ ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Místní úprava provozu na pozemních komunikacích spočívá v umístění svislého a vodorovného dopravního
značení (dále jen SDZ) v obci Karlštejn na silnicích a místních komunikacích:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Umístění svislých dopravních značek B11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ s dodatkovou
tabulkou E13 s textem omezujícím platnost dopravní značky a s dodatkovou tabulkou E13
s vyznačením časové platnosti dopravní značky
Umístění (přemístění) stávajících svislých dopravních značek IZ6a/b „Pěší zóna/Konec pěší zóny“
s dodatkovou tabulkou E13 s vyznačením časové platnosti dopravní značky
Umístění svislé dopravní značky IP12 „Vyhrazené parkoviště“ s dodatkovou tabulkou E13 s textem
upravujícím režim parkoviště, dále vodorovné dopravní značky V10a „Kolmé stání“, V13 „Šikmé
rovnoběžné čáry, V2b „Podélná čára přerušovaná“ a V12c „Zákaz zastavení“.
Umístění svislé dopravní značky P4 „Dej přednost v jízdě!“ s dodatkovou tabulkou E3a „Vzdálenost“.
Umístění svislé dopravní značky IJ14c „Tábořiště pro stany a pro obytné přívěsy“ s dodatkovou
tabulkou E7b „Směrová šipka pro odbočení“
Umístění svislých dopravních značek IZ8a/b „Zóna s dopravním omezením/Konec zóny s dopravním
omezením“ s vyznačením dopravní značky B29 „Zákaz stání“ s textem „MIMO VYZNAČENÁ MÍSTA“

- v místech dle grafického vyobrazení (str. 3-5).
Odůvodnění:
Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, přistoupil ke stanovení místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích na základě žádosti Městyse Karlštejn, Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn, IČ
00233374, kdy důvodem k úpravě dopravního značení je zvýšení bezpečnosti provozu v pěší zóně s ohledem
na zvýšený pohyb dětí základní školy a turistů, včetně velkého pohybu turistů v katastrálním území Městyse
Karlštejn (cca 200000 návštěvníků hradu Karlštejn ročně).

Adresa úřadu:
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Žadatelem musí být dodrženy podmínky stanoviska Policie ČR vydané pro Městys Karlštejn pod č.j. KRPS209105-1/ČJ-2019-010206 a podmínky vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o.
vydané pro Městys Karlštejn pod č.j. 6482/19/JSUS/KLT/DRA.
Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, v tomto případě na silnicích III. třídy a místních
komunikacích, stanovil obecní úřad s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření policie,
v tomto případě Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, územního odboru Beroun,
dopravního inspektorátu, Tyršova 1635, 266 50 Beroun, která dala k tomuto stanovení místní úpravy kladné
vyjádření pod č.j.: KRPS-209105-1/ČJ-2019-010206.
Toto kladné vyjádření je i směrodatné pro vydání opatření obecné povahy s tím, že s touto skutečností
Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend seznámil v návrhu opatření obecné povahy pod č.j.
MBE/69075/2019/DOPR-Mij, v němž také vyzval dotčené osoby (tedy kohokoliv – obecné užívání pozemní
komunikace – podle § 19 odst. 1 zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích), aby k návrhu opatření
podali písemně připomínky a námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Návrh opatření obecné
povahy byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Beroun dne 12.12.2019 a sejmut dne 28.12.2019 a
na úřední desce úřadu Městyse Karlštejn dne 11.12.2019 a sejmut dne 27.12.2019. Návrh byl zveřejněn též
na elektronické úřední desce Městského úřadu Beroun a úřední desce úřadu Městyse Karlštejn způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
K návrhu opatření obecné povahy nebyly ve stanovené lhůtě doručeny dotčenými osobami žádné připomínky
ani námitky.
Poučení: Toto stanovení se vydává formou opatření obecné povahy, které se oznamuje veřejnou vyhláškou.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření
obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu)
otisk
úředního razítka
Ing. Albert Červenka, v.r.
vedoucí odboru dopravy a správních agend
Za správnost vyhotovení: Jiří Havel
Toto opatření obecné povahy (č.j. MBE/19841/2020DOPR-MiJ) musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední
desce Městského úřadu Beroun a úřední desce úřadu Městyse Karlštejn.
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po
posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně
vrácena zpět odboru dopravy a správních agend. Zároveň žádáme o zveřejnění písemnosti způsobem
umožňujícím dálkový přístup a o potvrzení této skutečnosti!
Vyvěšeno dne: ………………………….

Sejmuto dne: …………………………….

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
Obdrží:
Dotčené orgány státní správy:
- Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát, Tyršova 1635, 266 01
Beroun
Ostatní:
- Městský úřad Beroun, kancelář tajemníka, podatelna MěÚ Beroun, Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun
(pro zveřejnění na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů – podle § 172 odst. 1 správního řádu)
- Úřad Městyse Karlštejn, Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn
(pro zveřejnění na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů – podle § 172 odst. 1 správního řádu)
- Městys Karlštejn, Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
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Grafické vyobrazení úpravy dopravního značení (str. 3-5):
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