
 
 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Č.j.: MUCB 23231/2017/OD/Ka                                          V Českém Brodě dne 29.3. 2017  
SPIS č.j.: MUCB 23209/2017 
Oprávněná úřední osoba: Katrnoška                                           
Tel.: 321 612 196 
Fax: 321 612 203 
 
                                          
 
                                                   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. 5 písm. b) 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 28.3.2017  AMK - VCC Český 
Brod v ÚAMK, IČ 463 83 808, Prokopa Velikého 172, Český Brod, 282 01, toto opatření 
obecné povahy, kterým: 
 
I. podle ustanovení § 19a  odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 
           dočasně zakazuje zastavení na místní komunikaci  náměstí Husovo v Českém 
           Brodě v úseku od budovy Městského úřadu Český Brod č.p. 70 po  křižovatku   
          s ulicí Krále Jiřího  v termínu  30.4.2017 od 17.00 do 1.5.2017 do 18.00   
 
II. podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu 
           stanoví přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích při uzavírce  
           nám. Husovo,  ul. Tyršova, Krále Jiřího, Suvorovova v Českém Brodě 
           spočívající: 
  

a) v umístění svislé přenosné dopravní značky č. B 28 “Zákaz zastavení“ v obou 
směrech s dodatkovou tabulkou č. E 13 text „30.4. 2017 od 17.00 do 1.5.2017 do 
18.00  mimo účastníků „Okruhu Českobrodského“ 

 
b) v místě uzavření komunikací bude umístěna d.z. „Z 2 – Zábrana pro označení 

uzavírky“ a d.z. „B1 – Zákaz vjezdu všech vozidel“ + dod. tabulka č. „E 13 – Mimo 
zásobování“.  V termínu 1.5.2017  v rozsahu dle přiložené  grafické situace, která  
je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy. 

            
Stanovené podmínky : 

1. Dopravní značení bude umístěno dle schváleného DIO – Policií ČR. 
2. Za instalaci a údržbu dopravního značení po celou dobu probíhající akce zodpovídá 

Václav Kec, nám. Arnošta z Pardubic 42, Český Brod 282 01,  tel. 721866499. 
Dopravní značky budou umístěny v souladu s TP 66 (III.vydání – účinnost 1.4.2015). 
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. Veškeré dopravní značky užívané k přechodnému 
dopravnímu značení musí být v reflexním provedení.  

    Dopravní značení B 28 (zákaz zastavení) + E13 (dodatková tabulka) text „termín 
30.4.2017  17.00 - 1.5.2017  18.00“ „mimo účastníků „Okruhu Českobrodského“,bude   
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    na místní komunikaci umístěna nejméně 7 dní před prvním dnem dočasného zákazu 

zastavení. 
3. Navrhovatel je povinen přechodné dopravní značení řádně udržovat po celou dobu 

platnosti dočasného zákazu zastavení stanovené tímto opatřením obecné povahy. 
4. Dopravní značení, které je v rozporu se stanovenou  přechodnou úpravou provozu, 

bude zakryto. Po skončení akce bude obnoveno původní značení. 
 

Odůvodnění : 
Dne 28.3.2017 podal  AMK - VCC Český Brod v ÚAMK, IČ 463 83 808, Prokopa Velikého 
172, Český Brod, 282 01,zdejšímu správnímu orgánu  návrh na stanovení dočasného 
zákazu zastavení na místní komunikaci náměstí Husovo v Českém Brodě v termínu od  
30.4.2017 od 17.00 do 1.5.2017 do 18.00 dle předloženého DIO. Důvodem  je zajištění 
parkovacích stání pro účastníky 21. Okruhu Českobrodského. Zdejší správní orgán návrh 
projednal s dotčeným orgánem - KŘP Středočeského kraje, DI Kolín, který  vyslovil 
s návrhem souhlas ve vyjádření ze dne 21.3.2017 pod č.j. KRPS-92593-1/Čj-2017-010406-
DOŽ. 
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. 
 
 
 
                                                                                            Ing. Jan Pohůnek 
                                                                                              vedoucí odboru   
 
 
 
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Český 
Brod  po dobu 15 dnů. 
 
 
Vyvěšeno dne:  …………..                                         Sejmuto dne : ………………….. 
 
 
Razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 
 
Doručuje se : 
Veřejnou vyhláškou (ve smyslu § 172 správního řádu): 
Dále obdrží: 
Účastníci řízení: 
AMK - VCC Český Brod v ÚAMK , Prokopa Velikého 172, Český Brod, 282 01 
Město Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01 
Na vědomí:  
Policie ČR KŘP Stř. kraje DI Kolín, Václavská  11, Kolín III, 280 16, IDDS: 2dtai5u     

  Městská policie Český Brod 
Technické služby města Český Brod, Palackého 339, Český Brod, 282 01 


