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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo dopravy, Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (dále
jen „Ministerstvo dopravy“), podle § 77 odst. 1 písm. a) a § 124 odst. 2 písm. b) 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 podnětu společnosti COLAS CZ, a.s., IČO 26177005, se sídlem Rubeška 215/1,
190 00 Praha 9 (dále jen „žadatel“), zastoupené společností 3K značky s.r.o., IČO 25056271,
se sídlem Jiráskova 1519, 251 01 Říčany, doručeného dne 1. 8. 2022, a po písemném
vyjádření Ministerstva vnitra, Odboru bezpečnostní politiky (dále jen „Ministerstvo vnitra“),
č. j. MV-137526-2/OBP-2022 ze dne 5. 8. 2022,
stanoví přechodnou úpravu provozu
na dálnici D10 v souvislosti s akcí „D10, sanace svahu a zvýšení bezpečnosti provozu v úseku
EXIT 46 – EXIT 44B“, v rozsahu dle stejnojmenného projektu přechodné úpravy provozu
(3K značky s.r.o.; RDS, č. 2022/089, 07/2022), který tvoří nedílnou součást tohoto opatření.
Termín: dle příslušného rozhodnutí o uzavírce
Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí
o uzavírce podle § 24 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, které bude v předmětné věci vydávat zdejší úřad.
Odůvodnění
Ministerstvo dopravy stanovilo podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu
přechodnou úpravu provozu na dálnici D10 na základě podnětu žadatele po písemném vyjádření
Ministerstva vnitra č. j. MV-137526-2/OBP-2022 ze dne 5. 8. 2022 [§ 77 odst. 2 písm. a)
a § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu]. V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona
o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené
osoby k podávání připomínek nebo námitek.
Důvodem pro stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D10 je realizace propojení
přídatných jízdních pruhů mezi MÚK Kosmonosy (EXIT 46) a MÚK Mladá Boleslav (EXIT 44B),
dále realizace opěrné zdi v km 45,134–44,883 a demontáž stávajících neprovozovaných vedení
sítí technického vybavení, vyžadující (s ohledem na charakter a rozsah stavebních prací
a prostorové možnosti dálnice) vyloučení provozu z vnější části levého pásu dálnice v odpovídající
délce, zahrnující úpravu směrového vedení a zúžení jízdních pruhů (vč. šířkového omezení vozidel
v levém jízdním pruhu), dále postupné snížení nejvyšší dovolené rychlosti na 80 km.h-1 a úpravu
délky stávajících přídatných jízdních pruhů při zohlednění podmínek podle § 78 odst. 1 a 2 zákona
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o silničním provozu, požadavků z hlediska plynulosti provozu a bezpečnosti staveništního prostoru
na dálnici.
Důvodem pro stanovení přechodné úpravy provozu je rovněž požadavek na instalaci
mobilního řídicího systému za účelem harmonizace dopravního proudu v levém pásu dálnice,
(tj. zvýšení plynulosti provozu úpravou vybraných charakteristik dopravního proudu),
popř. varování účastníků provozu před kolonou či nehodou.
Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proti
opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
V Praze 5. srpna 2022
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Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost
doručuje, a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Stanovení přechodné úpravy provozu však
nabývá účinnost již pátým dnem.
Vyvěšeno na úřední desce Ministerstva dopravy dne: ……………………………………………………
(Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce)

Rozdělovník
- COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
obdrží prostřednictvím: 3K značky s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
- úřední deska MD
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