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Číslo jednací: 136274/2022/KUSK-DOP/Bry Lidl Česká republika v.o.s. 

Nárožní 1359/11 

158 00 Praha 5 

IČ: 26178541 

Spisová značka: SZ_136274/2022/KUSK/6 

Značka: DOP/Bry 

Oprávněná úřední osoba: Ing. Martina Brychtová 

Praha: 02.02.2023 

  

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI Č. I/3 

 

 

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

ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle § 124 odst. 4 písm. b) a podle ust. § 77 

odst. 1 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 návrh společnosti Lidl Česká republika v.o.s., sídlo: Praha 5, Nárožní 1359/11, 

PSČ 15800, IČ: 26178541, doručený 08.11.2022 

stanovuje 

podle ust. § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu v návaznosti na ust. § 77 odst. 

5 zákona o silničním provozu a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, dále jen „správní řád“, místní úpravu provozu na silnici č. I/2 spočívající v  

 

osazení svislého dopravního značení (P 2, C 4a, IP 6, IP 19) a provedení vodorovného 

dopravního značení (V 1a, V 2b, V 4, V 5, V 7, V 13a), které budou označovat nově vzniklou 

situaci v provozu - zřízení levého odbočovacího pruhu a vybudování přechodu pro chodce 

v obci Mukařov v místě u budované prodejny LIDL viz situace (2_Situace_DZ_r.pdf), která je 

přílohou tohoto stanovení a jeho nedílnou součástí a dále dle podmínek stanovení 

 

Místo stanovení: silnice č. I/2, ul. Kutnohorská, Mukařov, v místě za křižovatkou silnice I/2 

s ul. Na Konci 

Termín osazení a provedení dopravního značení: rok 2023   

Osoba odpovědná za realizaci místní úpravy provozu: Lidl Česká republika v.o.s., sídlo: 

Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 15800, IČ: 26178541 

Důvod stanovení: označení nově vzniklé situace v provozu – vybudování napojení prodejny 

LIDL, zřízení levého odbočovacího pruhu a vybudování přechodu pro chodce 

 

Podmínky stanovení místní úpravy provozu: 

1. Provedení a umístění dopravního zařízení musí být v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., 

kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, 

a musí odpovídat platným technickým normám a technickým podmínkám zejména 

TP 65, TP 100, TP 133, TP 169. Zejména musí být dodrženy minimální vzájemné 

vzdálenosti dopravního značení. 

2. Oproti návrhu místní úpravy provozu dle situace uvedené v příloze 

(2_Situace_DZ_r.pdf) bude na silnici č. I/2 osazena i dopravní značka IP 19 a to 
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ve směru jízdy od obce Louňovice a odstraněna navržená dopravní značka P 2 v témže 

směru. 

3. Po osazení místní úpravy provozu vyzve navrhovatel místní úpravy provozu 

majetkového správce silnice (Ředitelství silnic a dálnic ČR) k protokolárnímu 

bezúplatnému převzetí osazeného a provedeného dopravního značení. 

4. Ve lhůtě 10 pracovních dnů po dokončení osazení a provedení stanoveného dopravního 

značení bude zdejší správní orgán osobou zodpovědnou za realizací místní úpravy 

provozu písemně vyzván ke kontrole osazeného a provedeného dopravního značení. 

 

 

 

Odůvodnění opatření obecné povahy 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, dále jen „odbor dopravy“, obdržel 

08.11.2022 návrh společnosti Lidl Česká republika v.o.s., sídlo: Praha 5, Nárožní 1359/11, 

PSČ 15800, IČ: 26178541, na stanovení místní úpravy provozu na silnici č. I/2, ul. Kutnohorská 

v obci Mukařov. Podání bylo učiněno zmocněncem společností Casta a.s., Pražská 467, 397 01 

Písek - Pražské Předměstí. Místní úprava provozu má vyznačovat nově vzniklou situaci 

v silničním provozu vyvolanou vybudováním napojení (včetně zřízení levého odbočovacího 

pruhu) nové prodejny LIDL a dále zřízením přechodu pro chodce na silnici č. I/2 v blízkosti 

prodejny.  

  

Návrh místní úpravy provozu byl předložen přípisem Krajského úřadu Středočeského kraje, 

Odboru dopravy, z 11.11.2022 č. j.: 137964/2022/KUSK-DOP/Bry, k posouzení dotčenému 

orgánu danému ust. § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu, kterým je Policie ČR, Krajské 

ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Praha venkov - JIH, dopravní inspektorát.  

Dotčený orgán ve svém stanovisku z 28.11.2022 pod č. j.: KRPS-283143-2/ČJ-2022-011406, 

požadoval doplnění dopravního značení IP 19, která má být osazeno na silnici č. I/2 ve směru 

jízdy od obce Louňovice a dále odstranění dopravní značky P 2 v témže směru.  Podmínky 

dotčeného orgánu byly zapracovány (dále viz podmínka č. 2 stanovení). 

 

Odbor dopravy svým opatřením č. j.: 151381/2022/KUSK-DOP/Bry z 13.12.2022 oznámil 

zahájení řízení o návrhu opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu a ve smyslu 

ust. § 172 správního řádu vyzval dotčené osoby a vlastníky nemovitostí, jejichž práva, 

povinnosti nebo zájmy by mohli být přímo dotčeny, k uplatnění písemných připomínek nebo 

námitek k návrhu. 

 

Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné připomínky a námitky. 

 

Po provedeném řízení dospěl zdejší správní orgán k závěru, že návrhu na stanovení místní 

úpravy provozu lze vyhovět a místní úpravu provozu stanovil.  

 

 

Poučení 

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. 
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Dle § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po 

dni vyvěšení. Právní účinky doručení má výhradně doručení prostřednictvím úřední desky 

Krajského úřadu Středočeského kraje. 

 

 

 

Ing. Martina Brychtová 

odborná referentka silničního hospodářství 

 

Příloha: Situace místní úpravy provozu (2_Situace_DZ_r.pdf) 

 

 

Opatření obecné povahy bude vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a rovněž bude 

zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Vyvěšeno:                                                                                                     Sejmuto: 

 

 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy. 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, tímto žádá níže uvedené subjekty 

o zveřejnění dokumentu na jejich úřední desce a elektronické úřední desce a o zpětné 

zaslání dokumentu s vyznačením data vyvěšení a sejmutí: 

 Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Smíchov, zde 

 obec Mukařov, Příčná 11, 251 62 Mukařov 

  

Obdrží dále: 

 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov – JIH, 

Masarykovo nám. 708, 251 64 Mnichovice  

 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4,  

 Lidl Česká republika v.o.s., doručením zmocněnci společnosti Casta a.s., Pražská 467, 397 01 

Písek - Pražské Předměstí  
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