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Městský úřad Hořovice, odbor technický a dopravní, jako příslušný orgán státní správy podle §
124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a v návaznosti na § 171 a § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
O Z N A M U J E V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U,
že na základě žádosti Města Zdice, o stanovení místní úpravy provozu – omezení tranzitní nákladní
dopravy na silnici II/605 v úseku Králův Dvůr – Cerhovice (od k.ú. Bavoryně, hranice ORP
Hořovice na dálniční sjezd EXIT 41)
vydává
ZÁMĚR STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU FORMOU NÁVRHU
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Městský úřad Hořovice, odbor technický a dopravní na základě žádosti Města Zdice, Husova 2,
267 51 Zdice o stanovení místní úpravy provozu - omezení tranzitní nákladní dopravy na silnici
II/605 v úseku Králův Dvůr - Cerhovice, navrhuje následující místní úpravu provozu na pozemní
komunikaci – na silnici II/605 spočívající v osazení svislých dopravních značek na silnici II/605 a
silnicích vyúsťujících na silnici II/605 v úseku mezi obcemi Bavoryně (silnice II/117, EXIT 41
Cerhovice a to dopravních značek:
- B4 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů 12 t“, dodatkové tabulky E 14 s textem „TRANZIT“
- B4 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů 12 t“, dodatkové tabulky E 14 s textem „TRANZIT“ a
kombinací dle situace dodatkových tabulek E7a / E 7b „Směrová šipka pro odbočení“
- IP 22 s textem „POZOR SILNICE 605“, vyobrazením značky „B4 Zákaz vjezdu nákladních
automobilů 12t“ a dodatkové tabulky E 14 s textem „TRANZIT“
- IS6b „Návěst před křižovatkou“ doplnění této značky o symbol dopravní značky B4 „Zákaz
vjezdu nákladních automobilů 12 t“, dodatkové tabulky E 14 s textem „TRANZIT“ v místech dle
grafického návrhu umístění dopravního značení
Vydaný záměr stanovení místní úpravy se týká pouze silnic ve správním obvodu silničního
správního úřadu – ORP Hořovice a netýká se tedy dopravních značek obsažených v grafických
vyobrazeních na silnicích, kde je příslušným silničním správním úřadem ORP Beroun a
dopravních značek na dálnici D5, kde je příslušným úřadem ke stanovení Ministerstvo dopravy.
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Dopravní značení v celém úseku navrženém žadatelem (Králův Dvůr – Cerhovice) na sebe
navazuje a tvoří ucelený úsek a z tohoto důvodu musí být před jeho případným osazením stanoveno
všemi dotčenými silničními správními úřad.
Důvodem k vydání záměru stanovení místní úpravy provozu je žádost Města Zdice zastupující na
základě plné moci o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – umístění
dopravního značení v úseku Králův Dvůr – Cerhovice z důvodu omezení tranzitní nákladní
dopravy na silnici II/605. Žádost je doplněna zpracovaným průzkumem tranzitní nákladní dopravy
Zdice, Žebrák, Cerhovice, z něhož vyplývá závěr doporučení zákazu tranzitní nákladní dopravy
na silnici II/605 v navrženém úseku. Dále bylo doloženo souhlasné stanovisko Krajské správy a
údržby silnic Středočeského kraje s navrženou úpravou.
Cílem navržené úpravy je zamezení průjezdu tranzitní kamionové dopravy, tedy stanovení zákazu
vjezdu tranzitní nákladní dopravy nad 12t na sil. II/605 od křižovatky se sil. III/11542 v obci
Králův Dvůr až po křižovatku sil. II/605 s dálnicí D5 EXIT 41 „Cerhovice“. Jako náhradní trasu
žadatel uvádí následující spojení – dálnice D5 km 22 až km 41.
Zamezením tranzitní dopravy nad 12t se podstatně zvýší bezpečnost silničního provozu a plynulost
provozu na sil. II/605 při průjezdu obcemi v uvedeném úseku. Omezením tranzitní dopravy obce
chrání nejen veřejný zájem, ale zejména potřeby svých občanů, jako je ochrana a rozvoj zdraví,
omezení hluku a smogu. Jako další argument poskytl žadatel Metodickou příručku „Omezování
tranzitní dopravy“ vydanou Ministerstvem dopravy, kde je uvedeno, že typickými silnicemi, pro
něž lze toto opatření použít, jsou silnice II. a III. Třídy, které slouží jako spojka mezi dvěma úseky
dálnice nebo sil. I.třídy a tranzitní nákladní doprava tyto spojky používá buď, aby si zkrátila cestu
nebo aby se vyhnula úseku dálnice nebo sil. I. Třídy, jehož užití je zpoplatněno.
Žádost byla podána na základě společného projednání s Městem Zdice, Městem Žebrák a
Městysem Cerhovice, kteří se budou společně finančně podílet na uhrazení navrženého dopravního
značení. Město Zdice doložilo plnou moc k zastupování Města Žebrák a Městyse Cerhovice.
Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, stanoví obecní úřad s rozšířenou působností
po předchozím písemném vyjádření policie, v tomto případě Policie ČR, Krajského ředitelství
Policie Středočeského kraje, dopravního inspektorátu, Tyršova 1635, 266 50 Beroun, která se k
výše uvedenému návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci vyjádřila jako
dotčený orgán státní správy a vydala k tomuto stanovení místní úpravy kladné vyjádření pod č.j.:
KRPS-289664-3/ČJ-2018-010206.
Poučení
Městský úřad Hořovice, odbor technický a dopravní seznamuje a vyzývá dotčené osoby (tedy
kohokoliv – obecné užívání pozemní komunikace - podle § 19 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích), aby k návrhu opatření podávaly písemně připomínky a námitky ve
lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění (§ 172 odst. 1 a 3 a 5 správního řádu).
Opatření obecné povahy musí být vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce Městského
úřadu Hořovice, na úřední desce Městského úřadu Zdice a na úřední desce Městského úřadu
Králův Dvůr.

Obdrží:
Dotčené orgány státní správy (datovou schránkou):
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Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát, Tyršova 1635,
266 01 Beroun
Ostatní:
KSÚS Středočeského kraje
Město Žebrák
Městys Cerhovice
MěÚ Beroun, odbor dopravy a správních agend

Miloslav Jelínek
samostatný odborný referent

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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