E le k tro n ic k ý

. 7.2018

C e rtif ik á t a á í p r a podi
J m é n o : Jiří
V y d a l: P.isl.SiglíSSnčQSfiliíicd C ..
P laln o sl d o : 9 .1 .2 0 1 9 .

Městský úřad Český Brod
Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod
C.j.: MUCB 46168/2018/Ka
SPIS č.j.: MUCB 33300/2018
Oprávněná úřední osoba: Katrnoška
Tel.: 321 612 196
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V Českém Brodě dne 23. 7. 2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a OŽÚ ja ko příslušný správní orgán k
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 124 odst.
6 zákona č. 361/2000 Sb; j o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonu, ve znění pozdějších předpisů dále jen „zákon o silničním provozu" na základě
návrhu ze dne ze dne 23.5.2018 od Obce Tuklaty, IČ 00235822, Na Valech 19, Tuklaty, 250
82 280 02, po předchozím projednání s dotčeným orgánem - KŘP Středočeského kraje, Dl
Kolín podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

stanoví místní úpravu provozu na účelové komunikaci
na p. č. 962, 996 v k.ú. Tuklaty, p.č. 474 k.ú. Tlustovousy, p.č. 1567, 1562, v k.ú. Břežany II
spočívající v umístění následujícího svislého dopravního značení: na vjezdu na účelovou
komunikaci z obou směrů a to na p.č. 474 k.ú Tlustovousy a na p.č. 996 k.ú. Tuklaty bude
instalováno svislé dopr. značení č. B1 zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech
s dodatkovou tabulkou č. E 13 text mimo dopravní obsluhy.
Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
1.

2.

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 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.
Umístění svislých dopravních značek zajistí Obec Tuklaty, IČ 00235822, Na Valech
19, Tuklaty, 250 82 v termínu do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření
obecné povahy.

Odůvodnění
Obec Tuklaty, Na Valech 19, Tuklaty, 280 82, podala dne 23. 5. 2018 návrh na místní úpravu
provozu na účelové komunikaci p.č.962, 996 v k.ú. Tuklaty, p.č. 474 k.ú. Tlustovousy, p.č.
1567, 1562, v k.ú. Břežany II.
Důvodem je omezení bezdůvodného průjezdu vozidel na nově zbudované komunikaci, která
byla zrekonstruována především pro potřeby chodců a zemědělců, hospodařících na
přilehlých pozemcích. K navržené úpravě vydal dne 22.5.2018 pod č.j.: KRPS-1576691/Č j-2018-010406-DOŽ souhlasné stanovisko příslušný orgán - Policie ČR KŘP Střed kraie
Dl Kolín.

Dne 4.6.2018 byl v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu návrh opatření obecné
povahy zverejnen na urední desce Města Český Brod a dne 4.6.2018 zveřejněn na úřední
desce obce Tuklaty s tím, ze dotčené osoby byly v návrhu vyzvány, že k němu mohou
podavat připomínky nebo námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Návrh opatření
obecne povahy byl z uredm desky obce Tuklaty sejmut 20.6. 2016 a z úřední desky města
Česky Brod byl sejmut 20.6.2018 tedy po uplynutí zákonné patnáctidenní lhůty Ve lhůtě 30
dnu ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy k němu nebyly podány žádné
pisemne připomínky nebo námitky, Proto mohl zdejší správní orgán přistoupit k vydání
tohoto opatřeni obecne povahy, jim ž bylo návrhu Obce Tuklaty na stanovení místní úpravy
provozu vyhoveno, a to na podkladě následujících skutečností.

Poučení
Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat
opravny prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy
posoudit v prezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let
od účinnosti opatření obecné povahy.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřeiné
vyhlášky.
J

Ing.Jan Pohůnek
vedoucí odboru

Toto oznámení 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 Českv
Brod.
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Sejmuto dne :
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