Ministerstvo dopravy – Odbor pozemních
komunikací

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
PO BOX 9, 110 15 Praha 1
Č. j.: 55/2020-120-RD/5

OP ATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací (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
SIGVIA CZ s.r.o., IČO 038 64 430, se sídlem Hanácká 346/25, 620 00 Brno (dále jen „žadatel“),
doručeného dne 2. 3. 2020, a po písemném vyjádření Ministerstva vnitra, Odboru bezpečnostní
politiky (dále jen „Ministerstvo vnitra“), č. j. MV-51231-2/OBP-2020 ze dne 19. 3. 2020,
stanoví přechodnou úpravu provozu
na dálnicích D0 a D1 v souvislosti s akcí „D0, stavba 512, D1 – Jesenice, Vestec – výstavba
komplexního systému měření rychlosti“.
Termín: dle příslušného rozhodnutí o uzavírce
Nedílnou součástí tohoto opatření je projekt přechodné úpravy provozu „D0, stavba 512,
D1 – Jesenice, Vestec – výstavba komplexního systému měření rychlosti“ (SIGVIA CZ s.r.o.,
02/2020) s tím, že:
 oproti výkresu č. 2, 4 a 7 budou místo svislých dopravních značek č. IP 16 „Uspořádání
jízdních pruhů“ umístěny svislé dopravní značky č. IP 21 „Omezení v jízdním pruhu“
se symbolem svislé dopravní značky č. B 15 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje
vyznačenou mez“ (2,2 m) v levém jízdním pruhu.
Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Toto stanovení není použitelné
samostatně, ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí o uzavírce, které bude v předmětné věci
vydávat zdejší úřad.
Odůvodnění
Ministerstvo dopravy stanovilo přechodnou úpravu provozu na základě podnětu žadatele
po písemném vyjádření Ministerstva vnitra. 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
je zřízení systému měření úsekové rychlosti, jakožto technického prostředku ke snížení hlukové
zátěže generované rychle jedoucími vozidly na úseku 512 dálnice D0. Podle § 173 odst. 2 zákona

55/2020-120-RD/5
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proti opatření obecné povahy nelze
podat opravný prostředek.
V Praze 23. března 2020

Ing. Václav Krumphanzl v. r.
ředitel
Odbor pozemních komunikací

Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje
a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Stanovení přechodné úpravy provozu však
nabývá účinnosti již pátým dnem.
Vyvěšeno na úřední desce Ministerstva dopravy dne 23. 3. 2020, Bc. Jaroslav Procházka v. r.
Rozdělovník
˗ SIGVIA CZ s.r.o., Hanácká 346/25, 620 00 Brno
˗ Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
˗ úřední deska MD

2/2

