Elektronický podpis - 16.8.2019
Certifikát autora podpisu :

Městský úřad Český Brod

Jméno : Jan
Jiří Katrnoška
Pohůnek
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 25.12.2019
8.1.2020 07:15:20-000
07:52:22-000
+01:00
+01:00

Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

------------------------------------------------------------------------------------------------SPIS Č.j.: S-MUCB 15442/2019
Č.j.: MUCB 52254/2019/Ka
Oprávněná úřední osoba: Katrnoška
Tel.: 321 612 196
Fax: 321 612 203

V Českém Brodě dne 16.8. 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad jako příslušný
správní orgán k stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle
ustanovení § 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“ zahájil na základě návrhu ze dne 14.3.2019 od Obce Tuklaty, Na Valech 19,
Tuklaty, 250 82, IČO 002 35 822, zast. f. SEDOZ DZ s.r.o., Primátorská 295/38, Praha 8,
180 00, IČO 242 18 537 řízení o návrhu opatření obecné povahy, podle § 171 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“ a podle § 77
odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu ve věci
stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/1136 v obci Tuklaty
spočívající v instalaci svislého a vodorovného dopravního značení takto:
1) Na silnice č. III/1136 ulice Akátová bude těsně za křižovatkou s místní komunikací
Na Valech ve směru na Tlustovousy, instalováno svislé dopravní značení č. B29
zákaz stání s dodatkovou tabulkou č. E9 druh vozidla.
2) V místě autobusových zastávek bude z obou směrů instalováno vodorovné dopravní
značení č. V11a – zastávka autobusu.
viz. přiložená situace, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.
Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
1. Instalované dopravní značení musí odpovídat zásadám pro dopravní značení na
pozemních komunikacích TP 65 (druhé vydání) a zásadám pro označování
dopravních situací na pozemních komunikacích TP 169. 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. Instalované dopravní zařízení a výrobky pro užití na pozemních
komunikacích musí být schváleny Ministerstvem dopravy a instalovány odbornou
firmou nebo osobou s platným oprávněním pro tyto práce.
2. Instalaci dopravního značení zajistí v součinnosti s KSÚS Středočeského kraje, p.o.
Obec Tuklaty v termínu do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření obecné
povahy.
Odůvodnění :
Obec Tuklaty, Na Valech 19, Tuklaty, 250 82, zast. f. SEDOZ DZ s.r.o., Primátorská
295/38, Praha 8, 180 00 podala dne 14. 3. 2019 návrh na místní úpravu provozu na silnici č.
III/1136 v obci Tuklaty. Důvodem je doplnění chybějícího vodorovného značení a umístěním
svislého dopravního značení, zajistit bezproblémovou obsluhu autobusových zastávek a

-2zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci. K navržené úpravě
vydal dne 12.3.2019 souhlas příslušný orgán – Policie ČR KŘP Střed. kraje DI Kolín.
Dne 19.3.2019 byl v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu návrh opatření obecné
povahy zveřejněn na úřední desce městského úřadu Český Brod. Návrh opatření obecné
povahy byl z úřední desky města Český Brod byl sejmut dne 5.4.2019 tedy po uplynutí
zákonné patnáctidenní lhůty. Dne 23.4.2019 byl v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu
návrh opatření obecné povahy zveřejněn na úřední desce obce Tuklaty. Návrh opatření
obecné povahy byl z úřední desky obce Tuklaty byl sejmut dne 24.6.2019 tedy po uplynutí
zákonné patnáctidenní lhůty.
Dotčené osoby byly v návrhu vyzvány, že k němu mohou podávat připomínky nebo námitky
ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění Ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření
obecné povahy k němu nebyly podány žádné písemné připomínky nebo námitky, proto mohl
zdejší správní orgán přistoupit k vydání tohoto opatření obecné povahy, jimž bylo návrhu
Obce Tuklaty na stanovení místní úpravy provozu vyhověno. Při vydání tohoto opatření
obecné povahy, kterým se stanoví místní úprava provozu na silnici č. III/1136 v obci Tuklaty
vycházel zdejší správní orgán z obsahu návrhu navrhovatele. 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 uvedené komunikaci.
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 patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné
vyhlášky

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 na odbor dopravy a
obecní živnostenský úřad MěÚ Český Brod.
Vyvěšeno dne: …………..

Sejmuto dne : …………………..

Razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámen

Doručuje se :
Veřejnou vyhláškou (ve smyslu § 172 správního řádu):
Obec Tuklaty, Na Valech 19, Tuklaty, 250 82
zast. f. SEDOS DZ s.r.o., Primátorská 295/38, Praha 8, 180 00,
KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská ul. 11, Praha 5, 150 21
Na vědomí
Policie ČR KŘP Střed.kraje DI Kolín, Václavská 11, Kolín 3, 280 16

