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   Praha: 09.11.2018 Obec Bohutín 

Vysoká Pec 140 

262 41  Bohutín 

IČ 00241946 

Číslo jednací: 140990/2018/KUSK-DOP/Pik  

Spisová značka: SZ_140990/2018/KUSK/2 

Oprávněná úřední osoba: Ing. Vlasta Piklová, l. 395 

Značka: DOP/Pik 

 

STANOVENÍ  MÍSTNÍ  ÚPRAVY  PROVOZU 

NA  SILNICI  Č. I/18 

 

          Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy 

ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle ust.  § 124 odst. (4) 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, na základě žádosti kterou podala 

dne 25.10.2018 Obec Bohutín, Vysoká Pec 140, 262 41 Bohutín, IČ 00241946, stanoviska 

Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravního 

inspektorátu Příbram, č.j. KRPS-285857-1/ČJ-2018-011106 ze dne 20.09.02018 a souhlasu 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, 

IČ 65993390, zn. 16622/ŘSD/21200/JB/2018 ze dne 19.10.2018 

s t a n o v u j e 

 

ve smyslu ust. § 77 odst. (1) písm. b) citovaného zákona místní úpravu provozu 

na silnici I/18 v průjezdním úseku na cca 7,700 a 8,600 km (dle aktualizace GIS - 

Databanky majetkových správců silnic a dálnic ČR a předloženého návrhu situace DIO), 

v k.ú.  Bohutín, okr. Příbram, z důvodu zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, 

v návaznosti na úsekové měření rychlosti, v tomto rozsahu:  

 

Dopravní značení dle vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o provozu 

na pozemních komunikacích, bude na silnici I/18 umístěno v souladu s návrhem, 

předloženým žadatelem a ověřeným Policií ČR, Dopravním inspektorátem Příbram, 

pod č.j. KRPS-285857-1/ČJ-2018-011106 dne 20.09.02018, který spočívá v umístění svislých 

informativních značek provozních IP 31a – Měření rychlosti na cca: 

 7,700 km vpravo ve směru na Příbram, 

 8,600 km vpravo ve směru na Rožmitál pod Třemšínem,  

v k.ú.  Bohutín, okr. Příbram. 
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Termín osazení místní úpravy provozu: do 90 dnů ode dne doručení  stanovení.  

Provedení a umístění: v souladu s platnými předpisy. 

Důvod stanovení: zajištění bezpečnosti silničního provozu v návaznosti na úsekové měření 

rychlosti v obci Bohutín.  

 

Osoba nebo organizace zodpovědná za instalaci a údržbu dopravního značení:  

Obec Bohutín, Vysoká Pec 140, 262 41 Bohutín, IČ 00241946, tel. 318 676 224. 

 

Podmínky provedení dopravního značení:  

1. Dopravní značení bude provedeno a umístěno v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou 

se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích,  v souladu  

s platnými normami a technickými podmínkami a musí být po celou dobu existence 

udržováno ve stavu, který odpovídá platným právním předpisům. V případě poškození 

dopravního značení bude neprodleně zjednána náprava.   

2. Dopravní značení bude instalováno pouze v souvislosti s úsekovým měřením v této 

lokalitě. Pokud bude úsekové měření zrušeno, bude dopravní značení odstraněno. 

3. Instalované dopravní značení nesmí zakrývat jiné dopravní značení a nebude tvořit 

překážku v rozhledu.   

4. Dopravní značení nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. 

5. Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou. 

6. Odbor dopravy si  vyhrazuje právo stanovení změnit nebo doplnit, jestliže to bude 

vyžadovat změna silničního provozu nebo veřejný zájem. 

 

O d ů v o d n ě n í : 

 

 

          Obec Bohutín, Vysoká Pec 140, 262 41 Bohutín, IČ 00241946, předložila dne 

25.10.2018  Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru dopravy, návrh místní úpravy 

provozu na silnici č. I/18 v obci Bohutín, okr. Příbram, z důvodu označení úsekového měření 

rychlosti. K návrhu byl připojen souhlas Policie České republiky, Krajského ředitelství policie 

Středočeského kraje, Dopravního inspektorátu Příbram, č.j. KRPS-285857-1/ČJ-2018-011106 

ze dne 20.09.02018 a souhlas Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 

546/56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390, zn. 16622/ŘSD/21200/JB/2018 ze dne 19.10.2018. 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy,  na základě těchto podkladů a zdůvodnění 

posoudil návrh a stanovil místní úpravu tak, jak je výše uvedeno.  
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P o u č e n í : 

 

          Proti stanovení místní úpravy provozu a užití dopravního značení nejsou přípustné 

opravné prostředky ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 

 

 

„otisk úředního razítka“ 

 

 

 

                                                                                              Ing. Vlasta Piklová    

                                                                             odborný referent silničního hospodářství  

 

 

 

 

 

 

Obdrží:   

 Obec Bohutín, Vysoká Pec 140, 262 41 Bohutín, IČ 00241946 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00  Praha 4 

 Policie ČR, DI Příbram 


