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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
SUDOP
PRAHA
a.s.,
IČO
257
93
349,
se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 (dále jen „žadatel“), doručeného dne 21. 9. 2021, a
po písemném vyjádření Ministerstva vnitra, Odboru bezpečnostní politiky (dále jen „Ministerstvo
vnitra“), č. j. MV-153597-2/OBP-2021 ze dne 23. 9. 2021,
stanoví místní úpravu provozu
na dálnici D7 v souvislosti s akcí „D7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu“, a to umístěním a
odstraněním svislého dopravního značení, vodorovného dopravního značení a dopravních
zařízení.
Platnost místní úpravy provozu: trvale
Nedílnou součástí tohoto opatření je projekt místní úpravy provozu „D7 Panenský Týnec,
zkapacitnění obchvatu“ (V - CON, s.r.o.;08/2021).
Opatření nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení.

Odůvodnění
Ministerstvo dopravy obdrželo dne 21. 9. 2021 podnět žadatele na stanovení místní úpravy
provozu na dálnici D7, spočívající v umístění a odstranění svislého dopravního značení,
vodorovného dopravního značení a dopravních zařízení v souvislosti se stavbou „D7 Panenský
Týnec, zkapacitnění obchvatu“.
V souladu s § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu projednalo Ministerstvo dopravy návrh
stanovení místní úpravy provozu s Ministerstvem vnitra (č. j. MV-153597-2/OBP-2021
ze dne 23. 9. 2021).
V souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), oznámilo Ministerstvo dopravy návrh opatření obecné povahy veřejnou
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vyhláškou. Na základě zveřejnění návrhu opatření obecné povahy nebyly podány žádné
připomínky a námitky. Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze
podat opravný prostředek.
V Praze 23. listopadu 2021

Ing. Martin Janeček
ředitel
Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu

Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost
doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno na úřední desce Ministerstva dopravy dne 24. 11. 2021, Bc. Jaroslav Procházka.

Rozdělovník
- SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3
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- úřední deska MD
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