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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

Dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na pozemní komunikaci 
a stanovení přechodné úpravy provozu 

pří uzavírce silnice 

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 a ustanovení § 77 
odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů na 
základě návrhu podaného f. Silnice Čáslav - Holding, a.s., IČ 252 61 282, Zbraslavice 331, 
285 21, zast. Václavem Suchým, dat.nar. 9.12.1967, Záboří nad Labem 292, Kutná Hora, 
285 74 dne 17.4.2018 a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR, 
kterým je  Policie ČR KŘP Střed, kraje Dl Kolín dne 13.3.2018 pod č.j. KRPS-65099-1/ČJ-
2018-010406-DOŽ, v návaznosti na ustanovení § 19a zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích" a 
ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „správní řád") vydává z důvodu opravy povrchu komunikace 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 ul. Havelská ve Štolmíři 
z důvodu otáčení busu a pracovní techniky ve dnech 2.5.-11.5.2018 

II. podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu 
stanoví přechodnou úpravu provozu na silnici č. 11/245, č. 11/272, č. 11/113, č. 
111/24515 a místní komunikaci ul. Havelská ve Štolmíři 
spočívající v umístění přechodného dopravního značení v rozsahu die přiložených 
grafických situací, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy. 

Termín osazeni dopravního značení: od 2.5.2018 do 11.5.2018 

Stanovené podmínky: 
1. Dopravní značení bude umístěno dle schváleného DIG. 
2. Za instalaci, kontrolu a údržbu dopravního značení po celou dobu probíhajících 

stavebních prací zodpovídá f. Silnice Čáslav - Holding, a.s., IČ 252 61 282, Zbraslavice 
331, 285 21, zast. Václavem Suchým, dat.nar. 9.12.1967, Záboří nad Labem 292, Kutná 
Hora, 285 74. Dopravní značky budou umístěny v souladu s TP 66 - Zásady pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích - účinnost 1.4.2015. Provedení 
dopravních značek musí odpovídat svým rozměrem, tvarem a barevným provedením 
vyhl. MD č. 294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích , ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1.1.2016) a musí být 
v souladu s ČSN EN 12899-1. Veškeré dopravní značky užívané k přechodnému 
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3. dopravnímu značení musí být v reflexním provedení. Za snížené viditelnosti musí být 
pracovní místo řádně osvětleno světly typu S1. 

4. Dopravní značení B 28 {zákaz zastavení) + E13 (dodatková tabulka) text „termín 2.5.-
11.5.2018" bude na místní komunikaci umístěna nejméně 7 dní před prvním dnem 
dočasného zákazu zastavení. 

5. V době od 2.5. - 3.5. a 9.5.-11.5.2018 bude na dopravním zařízení Z2 „zábrana pro 
označení uzavírky" při vjezdu do obce Štolmíř od obce Černíky, umístěna pod 
dopr.značením č. 81  zákaz vjezdu všech vozidel, dodatková tabulka text „mimo bus a 
vozidel stavby". 

Odůvodněni: 
Silnice Čáslav - Holding, a.s., Zbraslavice 331, 285 21, podaly dne 17. 4. 2018 z důvodu 
opravy povrchu silnice č. 11/245 ve Štolmíři návrh na omezení dočasného zákazu zastavení 
na místní komunikaci ul. Havelská ve Štolmíři z důvodu zajištění bezpečného průjezdu 
autobusu a přechodnou úpravu dopravního značení na silnicích č. 11/245, č. 11/272, č.ll/113, 
č. 111/24515 po kterých je  vedená objízdná trasa uzavírky sil č.ll/245. Odbor dopravy a obecní 
živnostenský úřad MěÚ Český Brod posoudil dle zákona o silničním provozu navrhovanou 
úpravu dopravního značení a vydal v souladu s ustanovením § 19a odst. 1 zákona č. 
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a § 77, odst. 5, zákona č. 361/2000 Sb. o provozu 
na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, opatření obecné povahy pro 
omezení zastavení na I\̂ K Havelská ve Štolmíři a stanovení přechodné úpravy provozu na 
výše uvedených pozemních komunikacích. Dotčený orgán - KŘP Středočeského kraje, Dl 
Kolín vyslovil s návrhem souhlas ve vyjádření ze dne 13.3.2018. 

Poučeni: 
Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný 
prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního rádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit 
v přezkumném řízení. 
Opatření obecné povahy 

Razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 

Dále obdrží: 
Účastníci řízení: 
Silnice Čáslav-Holding, a.s., Zbraslavice 331, 285 21 
zast. Václavem Suchým, Záboří nad Labem 282, Kutná Hora, 285 74 
Město Český Brod, nám, Husovo 70, Český Brod, 282 01 
KSÚS Středočeského kraje p.o.. Zborovská 11, Praha 5, 150 21 
Městys Kounice, Kounice 127, Kounice, 289 15 
Obec Černíky, Černíky 43, Kounice, 289 15 
Obec Vykáň, Vykán 24, Kounice, 289 15 

Na vědomí: 
Policie ČR KŘP Střed, kraje Dl Kolín, Václavská 11, Kolín, 280 16 
Policie ČR KŘP Střed, kraje Dl Nymburk, Boleslavská 1831, Nymburk, 288 29 

vyhlášky. 

Měs t ský  úřad Ccsicy l i r o d  
odbor dopravy a _ 

obecní živnostenský uíad 
námčstí Husovo 70, PSČ- ^82 O 

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:  


