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Městský úřad Český Brod
Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod
SPIS Č.j.:
S-MUCB 63579/2020
Č.j.:
MUCB 11238/2021
Oprávněná úřední osoba: Ing. Jaroslav Koděra
Tel.: 321 612 198
e-mail: kodera@cesbrod.cz

V Českém Brodě dne 01.03.2021

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy
o stanovení místní úpravy provozu na silnici III/1136 ul. Akátová, obec Tuklaty, místní
komunikace ul. Topolová, obec Tuklaty
Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a OŽÚ, jako příslušný správní orgán, podle ust. § 77 odst.
1 písm. c) a ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti ze dne 11. 12. 2020
Obec Tuklaty, IČO 00235822, Na Valech, 250 82 Tuklaty, vlastník místní komunikace, zastoupený
společností SEDOZ DZ s.r.o. IČO 24218537, Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 – Libeň na
základě plné moci, se souhlasným vyjádřením KSÚS Středočeského kraje jako správce a zároveň
zástupce vlastníka nemovitosti – silnice III/1136 a po projednání s Policií ČR KŘP Střed. kraje DI
Kolín ze dne 08.12.2020
s t a n o v u j e v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
místní úpravu provozu
na silnici III/1136 ul. Akátová, obec Tuklaty, místní komunikace ul. Topolová, obec Tuklaty
dle předložených dopravně-inženýrských opatření,
které je nedílnou součástí stanovení
Důvod stanovení místní úpravy provozu:
upozornění na zvýšený pohyb chodců silnice III/1136 ul. Akátová a zklidnění dopravy ul. Topolová
1) na místní komunikaci ul. Topolová, obec Tuklaty, bude nově na pravé straně v místech za
křižovatkou místních komunikací ul. Na Rafandě, ul. Na Rozkoši, ul. Na vyhlídce a ul.
Topolová ve směru jízdy k železniční zastávce instalováno svislé dopravní značení (dále jen
„SDZ“) IP22 „Změna organizace dopravy“, s textem „POZOR CHODCI VE VOZOVCE“ a
vyobrazeným symbolem značky upozorňujícím na místo nebo úsek pozemní komunikace s
možností zvýšeného výskytu chodců (A 12a). Podklad SDZ bude žlutě reflexně podbarven.
Výše uvedené SDZ bude dále nově instalováno v ul. Topolová na pravé straně ve směru
jízdy k železniční zastávce za křižovatkou s místní komunikací ul. Spojovací,
2) na silnici III/1136, ul. Akátová, obec Tuklaty bude nově na pravé straně ve směru jízdy před,
křižovatkou s místní komunikací ul. Na Rafandě instalováno SDZ P2 „Hlavní pozemní
komunikace“,
3) v opačném směru jízdy od obce Břežany II na silnici III/1136 ul. Akátová, bude před
křižovatkou s místní komunikací ul. Na Rafandě, nově provedeno vodorovné dopravní
značení (dále jen „VDZ“) V 18 „Optická psychologická brzda“,
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4) navrhované SDZ A12b „Děti“ ul. Akátová je již stanoveno a instalováno, bude správcem
pozemní komunikace v rámci údržby posunuto dle DIO,
5) navrhovaná instalace dopravního značení bude v souladu se Zásadami pro dopravní
značení na pozemních komunikacích TP 65 a Zásadami pro označování dopravních situací
na pozemních komunikacích TP 169,
6) provedení dopravních značek musí odpovídat svým rozměrem, tvarem a barevným
provedením vyhl. MD č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1.1.2016), musí být v souladu
s ČSN EN 12899-1, musí být schváleno Ministerstvem dopravy a instalováno odbornou
firmou nebo osobou s platným oprávněním pro tyto práce,
7) návrh místní úpravy provozu byl projednán s Policií ČR KŘP Střed. kraje DI Kolín dne
08.12.2020.
Odůvodnění:
Obec Tuklaty, vlastník místní komunikace, zastoupený společností SEDOZ DZ s.r.o. IČO
24218537, Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 – Libeň na základě plné moci, podala dne 11. 12.
2020 žádost o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Topolová a ul. Akátová,
silnice III/1136. K žádosti bylo doloženo souhlasné vyjádření KSÚS Stř. kraje zástupce vlastníka a
správce pozemní komunikace – silnice III/1136. Důvodem návrhu je zklidnění dopravy v obci a
upozornění na zvýšený pohyb chodců ve vozovce. K navržené úpravě vydal dne 08. 12. 2020
souhlas příslušný orgán – Policie ČR KŘP Střed. kraje DI Kolín Č.j. KRPS-299327-1/ČJ-2020010406-DOŽ.
Poučení:
Proti opatření obecné povahy v souladu s ust. § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
nelze podat opravný prostředek.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky

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.

Doručuje se:
Veřejnou vyhláškou (ve smyslu ust. § 172 správního řádu)
Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
Obec Tuklaty
Na Vědomí
Policie ČR KŘP Střed.kraje DI Kolín, Václavská 11, 280 16 Kolín 3
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
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