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V Českém Brodě dne 13.2. 2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
Dočasný zákaz zastavení na pozemní komunikaci
Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a OŽÚ jako příslušný správní orgán podle §
40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) a ust. § 124, odst. 6 o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve
znění pozdějších předpisů na základě návrhu podaném dne 27.1.2017 firmou EMEXKON s.
r.o., IČ 05019524, Letenská 121/8, Praha 1, 118 00, v zast. Tomášem Březinou, dat. nar.
18.10.1973, bytem Stratov 125, Lysá nad Labem,289 22, vydává z důvodu uzavírky mostu
ev.č. 10163-5 v Tuklatech a vytvoření otočky pro autobusy linky PID č. 484 toto opatření
obecné povahy, kterým:
I.

podle ustanovení § 19a odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
dočasně zakazuje zastavení na sil.č. III/10163 - křižovatka ulic Akátová, Ke
Hřišti a Hlavní v Tuklatech v termínu 1.3.-1.4. 2017

II.

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu
stanoví přechodnou úpravu provozu na sil. č. III/10163 a III/1136 v Tuklatech
spočívající v umístění svislé přenosné dopravní značky č. B 28 “Zákaz zastavení“
v termínu od 1.3. 2017 do 1.4.2017 v rozsahu dle přiložené grafické situace, která je
nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Stanovené podmínky :
1. Dopravní značení bude umístěno dle schváleného DIO – Policie ČR.
2. Za instalaci a údržbu dopravního značení po celou dobu probíhajících stavebních
prací zodpovídá f. EMEXKON s. r.o., IČ 05019524, Letenská 121/8, Praha 1, 118 00.
Dopravní značky budou umístěny v souladu s TP 66 – Zásady pro označování
pracovních míst na pozemních komunikacích a budou použity značky dle vyhlášky č.
30/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a dle ČSN EN 12899-1. Veškeré dopravní značky užívané
k přechodnému dopravnímu značení musí být v reflexním provedení.
3. Dopravní značení B 28 (zákaz zastavení) + E13 (dodatková tabulka) text „termín 1.3.1.4.2017“ bude na místní komunikaci umístěna nejméně 7 dní před prvním dnem
dočasného zákazu zastavení.
4. Navrhovatel je povinen umístěnou svislou přenosnou dopravní značku řádně
udržovat po celou dobu platnosti dočasného zákazu zastavení stanovené tímto
opatřením obecné povahy.
Odůvodnění :
Dne 27.1.2017 podala firma EMEXKON s. r.o., IČ 05019524, Letenská 121/8, Praha 1, 118
00, v zast. Tomášem Březinou, dat. nar. 18.10.1973, bytem Stratov 125,Lysá nad Labem,

-2289 22, zdejšímu správnímu orgánu návrh na stanovení dočasného zákazu zastavení na
sil.č. III/10163 křiž. ulic Hlavní, Akátová, Ke Hřišti v Tuklatech v termínu od 1.3. do 1.4.2017
dle předloženého DIO. Důvodem pro toto stanovení je otáčení autobusu PID linka 484.
Zdejší správní orgán návrh projednal s dotčeným orgánem - KŘP Středočeského kraje, DI
Kolín, který vyslovil s návrhem souhlas ve vyjádření ze dne 26.1.2017
Dočasný zákaz zastavení bude proveden svislou d.z.č. B 28 „ Zákaz zastavení“, jejíž
stanovení bylo rovněž provedeno tímto opatřením obecné povahy jeho výrokem II.
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 opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Český
Brod a obce Tuklaty po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: …………..

Sejmuto dne : …………………..

Razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
Obdrží:
EMEXKON s. r.o., IČ 05019524, Letenská 121/8, Praha 1, 118 00
v zast. Tomáš Březina, Stratov 125, Lysá nad Labem,289 22
Obec Tuklaty, Na Valech 19 Tuklaty, 250 82
KSÚS Středočeského kraje p.o., Zborovská 11, Praha 5, 150 21
Policie ČR KŘP Stř. kraje DI Kolín, Václavská 11,Kolín III, 280 16, IDDS: 2dtai5u

