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V Českém Brodě dne 15. 2. 2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a OŽÚ jako příslušný správní orgán k
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ust. § 77 odst. 1 písm.
c) a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů dále jen „zákon o silničním
provozu“ na základě návrhu ze dne 14.2.2017 od f. Maděra a Šípek, spol. s.r.o., IČ 451
44 664, Kluk 116, Poděbrady, 290 01 a po doložení písemného souhlasu Policie ČR KŘP
Střed.kraje DI Kolín ze dne 8.2.2017, č.j. KRPS-43555-1/ČJ-2017-010406-DOŽ
s t a n o v u j e v souladu s ustanovením § 77 odst. 5, zák.č. 361/2000 Sb., o pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
přechodnou úpravu provozu
na sil.č. III/10166 a místních komunikacích ul.Ke Skalce,K Farmě,Na Statku v obci Tlustovousy

dle předloženého dopravně-inženýrského opatření,
které je nedílnou součástí stanovení.
Důvod stanovení přechodné úpravy provozu : přeložka kabelů nn, knn
Termín osazení dopravního značení: od 1.3.2017 do 17.3.2017.
Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
1. Instalované svislé dopravní značení musí odpovídat zásadám pro dopravní značení
na pozemních komunikacích TP 65 (druhé vydání-účinnost od 1.12.2002) a zásadám
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66 (III.vydání –
účinnost od 1.4.2015 a Zásadám pro označování dopravních situací na pozemních
komunikacích TP 169 (účinnost od 1.4.2005). Provedení dopravních značek musí být
svým rozměrem, tvarem a barevným provedením odpovídat vyhl. MD č. 294/2015,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (účinnost od 1.1.2016) a musí být v souladu s ČSN EN 12899-1.
2. Instalaci svislého dopravního značení zajistí f. Maděra a Šípek, spol. s.r.o., Kluk 116,
Poděbrady, 290 01 a zodpovídá za něj po celou dobu stanovení.
3. Veškeré dopravní značky užívané k přechodnému dopravnímu značení musí být
v reflexním provedení.
4. Nejpozději po uplynutí termínu povoleného stanovení bude přechodné dopravní
značení odstraněno.

-2Odůvodnění :
f. Maděra a Šípek, spol. s.r.o., Kluk 116, Poděbrady, 290 01, podala dne 14. 2. 2017
návrh na místní úpravu provozu na silnici č. III/10166 a místních komunikacích ul.Ke Skalce,
K Farmě, Na Statku v obci Tlustovousy.
K navržené úpravě vydal písemný souhlas příslušný orgán Policie ČR KŘP Střed. kraje DI
Kolín dne 8.2.2017 pod č.j. KRPS-33555-1/ČJ-2017-010406-DOŽ.
Při vydání tohoto opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodná místní úprava
provozu vycházel zdejší správní orgán především z obsahu návrhu navrhovatele, který
přechodnou místní úpravu dopravního značení požaduje z důvodu realizace přeložky kabelů
NN a kNN. Na základě předložených dokladů a po zvážení návrhu, dospěl zdejší správní
orgán k závěru, že návrhu vyhoví a opatření obecné povahy vydá a stanoví místní úpravu na
výše uvedených komunikacích.
Poučení:
Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat
opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy
posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let
od účinnosti opatření obecné povahy.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této veřejné
vyhlášky.

otisk úředního razítka

Ing. Jan Pohůnek
vedoucí odboru

Toto stanovení místní úpravy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Města
Český Brod a obce Tuklaty. Po uplynutí lhůty vraťte potvrzenou veřejnou vyhlášku OD a
OŽÚ MěÚ Český Brod.

Vyvěšeno dne: …………..

Sejmuto dne : …………………..

Razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
Doručuje se :
Veřejnou vyhláškou (ve smyslu § 172 správního řádu):
Město Český Brod, odbor vnitř.věcí – k vyvěšení na úřední desce
Maděra a Šípek, spol. s.r.o., Kluk 116 Poděbrady, 290 01
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, Praha 5, 150 21
Policie ČR KŘP Střed.kraje DI Kolín, Václavská 11, Kolín, 280 16
Obec Tuklaty, Na Valech 19, 250 82

