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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Opatření obecné povahy č. 124/2018
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Poděbrady, odbor dopravy, oddělení dopravně správní, jako příslušný správní orgán 
podle § 124 odst. 1) a 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a právních úprav (dále jen zákon o 
silničním provozu), po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství 
policie Středočeského kraje, Územního odboru Nymburk, Dopravního inspektorátu, Boleslavská 
1831/13, 288 29 Nymburk, vydaného pod č. j. KRPS-295958-1/ČJ-2018-010806-ZU ze dne 12. 10. 
2018, podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu 

s t a n o v u j e

firmě ČNES dopravní stavby, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno, IČ 477 81 734, 
přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy správního obvodu Městského úřadu 
v Poděbradech z důvodu provádění běžné zimní a letní údržby těchto pozemních komunikací (jedná 
se o úpravy výtluků frézováním a pokládkou živice, ostatní práce na údržbě pozemních komunikací 
jako např. dopravní značení, svodidel a zábradlí, krajnic, příkopů a silniční vegetace, nátěry a 
postřiky, emulzní kalové vrstvy, chodníků, kanalizačních vpustí a odtokových kanálů, násypů, stahů a 
gabionů, protihlukových stěn, mostních ložisek a uzávěrů a údržbu povrchů, krajnic a příkopů), 
v souladu s ust. § 61 odst. 3) zákona o provozu na pozemních komunikacích, formou umístění 
přechodného dopravního značení v termínu:

1. 1. 2019 – 31. 12. 2019.

Další podmínky pro stanovení přechodné úpravy provozu a osazení přechodného dopravního 
značení:

1. Místa budou označována v souladu se zásadami pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích - TP 66 (II. vydání) dle schémat: B1, B2, B3, B4, B6, B7, B8, B14.2, 
B24, B25.1, C1, C2, C3, C4, C5, C10c, C11, C12, C13 a C14. 

2. Vždy bude použito přechodné dopravní značení podle schéma, které je nejvhodnější při 
momentální dopravní situaci.
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3. Dopravní značky užité k přechodní úpravě provozu musí být osazeny v souladu s ust. § 62 odst. 
2) zákona o silničním provozu a v souladu s TP 66 (II. vydání) – Zásady pro označování 
pracovních míst na pozemních komunikacích.

4. Dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhláškou č. 
294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. 

5. Pokud situace z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 
vyžaduje jiné dopravní značení, bude návrh předložen k vyjádření Dopravnímu inspektorátu 
Policie ČR-KŘ Nymburk.

6. Pokud si situace z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 
vyžádá úplnou uzavírku dotčené komunikace, bude žadatelem odbor dopravy, oddělení 
dopravně správní Městského úřadu v Poděbradech informován v dostatečném předstihu.

7. Při provádění běžné zimní a letní údržby pozemních komunikací budou zachována všechna 
další související platná zákonná ustanovení. 

8. V době, kdy nebudou probíhat práce na pozemní komunikaci (noc, víkend apod.) bude omezení 
v maximální možné míře omezeno – co nejmenší omezení provozu na pozemní komunikaci, 
nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemní komunikaci.

9. Dopravní značky užívané k přechodnému dopravnímu značení musí být provedeny výhradně 
jako reflexní.

10. Na místě stavebních prací bude dostatečný počet poučených osob schopných v případě 
potřeby řídit silniční provoz.

11. Po ukončení akce musí být povrch uveden do řádného stavu a dopravní značky užité na akci 
ihned odstraněny.

12. Budou dodrženy podmínky a připomínky ve vyjádření dopravního inspektorátu Policie ČR-KŘ 
Nymburk KRPS-295958-1/ČJ-2018-010806-ZU ze dne 12. 10. 2018.

 
13. Městský úřad Poděbrady, odbor dopravy, oddělení dopravně správní, si vyhrazuje ve spolupráci 

s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, Územním odborem 
Nymburk, Dopravním inspektorátem, Boleslavská 1831/13, 288 29 Nymburk, možnost stanovit 
další podmínky, které si vyžádají naléhavé okolnosti při zajišťování bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu. 

Odůvodnění:

Městský úřad Poděbrady, odbor dopravy, oddělení dopravně správní, jako příslušný orgán státní 
správy, obdržel žádost firmy ČNES dopravní stavby, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno, IČ 
477 81 734, ve věci stanovení přechodné úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy správního obvodu 
Městského úřadu v Poděbradech z důvodu provádění běžné zimní a letní údržby těchto pozemních 
komunikací v roce 2019.

Správní orgán žádost posoudil dle zákona o silničním provozu a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou 
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a následně v souladu s ust. § 77 odst. 5) 
zákona o silničním provozu nedoručoval návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby 
k projednání připomínek nebo námitek a vydal opatření obecné povahy pro stanovení přechodné 
úpravy provozu na pozemních komunikacích.
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Poučení:

Ve smyslu ust. § 77 odst. 5) zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti 
pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky. Ve smyslu ust. § 173 odst. 2) zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řad, nelze proti opatření obecné povahy podat řádný opravný prostředek. Ve smyslu 
ustanovení § 101 a násl. soudního řádu je možný přezkum u soudu. 

          otisk úředního razítka

                                                                                         Soňa Gombíková Glattová
                                          referent silničního hospodářství

Příloha 
vyjádření Policie ČR-KŘ DI Nymburk KRPS-295958-1/ČJ-2018-010806-ZU

Podle ustanovení § 172 odst. 1) správního řádu toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce 
Městského úřadu v Poděbradech a Obecního úřadu Běrunice, Činěves, Dlouhopolsko, Dobšice, 
Dymokury, Hradčany, Choťánky, Chotěšice, Chroustov, Kněžice, Kněžičky, Kolaje, Kouty, Křečkov, 
Libice nad Cidlinou, Městského úřadu Městec Králové, Obecního úřadu Odřepsy, Okřínek, Opočnice, 
Opolany, Pátek, Písková Lhota, Obecního úřadu Podmoky, Sány, Senice, Sloveč, Sokoleč, 
Úmyslovice, Velenice, Vlkov pod Oškobrhem, Vrbice, Vrbová Lhota a Záhornice po dobu 15 dnů a 
zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup a to na www.mesto-podebrady.cz.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ……………………….                        Sejmuto dne: ………………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

http://www.m%C4%9Bsto-podebrady.cz/
http://www.m%C4%9Bsto-podebrady.cz/
http://www.m%C4%9Bsto-podebrady.cz/
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Obdrží:
MěÚ Poděbrady, odbor informatiky, podatelna – k vyvěšení na úřední desce
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IDDS: a6ejgmx
Policie ČR-KŘ, DI, Boleslavská 1831/13, 288 29 Nymburk, IDDS: 2dtai5u
Obecní úřad Běrunice, Běrunice 176, 289 08 Běrunice, IDDS: z6waw2z - k vyvěšení na úřední desce
Obecní úřad Činěves, Činěves 250, 289 01 Dymokury, IDDS: 8g6aw4t - k vyvěšení na úřední desce
Obecní úřad Dlouhopolsko, Poděbradská 24, 289 03 Dlouhopolsko, IDDS: pdyaned - k vyvěšení na 
úřední desce
Obecní úřad Dobšice, Dobšice 18, 289 05 Žehuň, IDDS: i7dbsf8 - k vyvěšení na úřední desce
Obecní úřad Dymokury, Revoluční 97, 289 01 Dymokury, IDDS: q2fbehi - k vyvěšení na úřední desce
Obecní úřad Hradčany, Hradčany 74, 289 05 Žehuň, IDDS: xj7bww7 - k vyvěšení na úřední desce
Obecní úřad Choťánky, Choťánky 24, 290 01 Poděbrady, IDDS: z9iannp6 - k vyvěšení na úřední 
desce
Obecní úřad Chotěšice, Chotěšice 29, 289 01 Dymokury, IDDS: vxfb5u5 - k vyvěšení na úřední desce
Obecní úřad Chroustov, Chroustov 81, 289 02 Kněžice, IDDS: b6fav27 - k vyvěšení na úřední desce
Obecní úřad Kněžice, Kněžice 37, 289 02 Kněžice, IDDS: 3itbv9u - k vyvěšení na úřední desce
Obecní úřad Kněžičky, Kněžičky 90, 289 08 Běrunice, IDDS: tyxatew - k vyvěšení na úřední desce
Obecní úřad Kolaje, Kolaje 45, 289 04 Opočnice, IDDS: miba89h - k vyvěšení na úřední desce
Obecní úřad Kouty, Kouty 74, 290 01 Poděbrady, IDDS: 6n6bnqg - k vyvěšení na úřední desce
Obecní úřad Křečkov, Křečkov 58, 290 01 Poděbrady, IDDS: vh7axk3 - k vyvěšení na úřední desce
Obecní úřad Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou, IDDS: mw3a8wn - k vyvěšení 
na úřední desce
Městský úřad Městec Králové, Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové, IDDS: ckrbctw - 
k vyvěšení na úřední desce
Obecní úřad Odřepsy, Odřepsy 72, 289 07 Libice nad Cidlinou, IDDS: qgtam6t - k vyvěšení na úřední 
desce
Obecní úřad Okřínek, Okřínek 63, 290 01 Poděbrady, IDDS: 5qvakdg - k vyvěšení na úřední desce
Obecní úřad Opočnice, Velká Strana 80, 289 04 Opočnice, IDDS: tpkasyq - k vyvěšení na úřední 
desce
Obecní úřad Opolany, Opolany 68, 289 07 Libice nad Cidlinou, IDDS: umybiym - k vyvěšení na 
úřední desce
Obecní úřad Pátek, Pátek 14, 290 01 Poděbrady, IDDS: a7hb34q - k vyvěšení na úřední desce
Obecní úřad Písková Lhota, Poděbradská 17, 290 01 Poděbrady, IDDS: hstjdvm - k vyvěšení na 
úřední desce
Obecní úřad Podmoky, Podmoky 42, 289 04 Opočnice, IDDS: wqxb46g - k vyvěšení na úřední desce
Obecní úřad Sány, 9. května 16, 289 06 Sány, IDDS: kt2bvub - k vyvěšení na úřední desce
Obecní úřad Senice, Senice 25, 290 01 Poděbrady, IDDS: xh2ajin - k vyvěšení na úřední desce
Obecní úřad Sloveč, Sloveč 142, 289 03 Městec Králové, IDDS: 9j4akh7 - k vyvěšení na úřední 
desce
Obecní úřad Sokoleč, Sokoleč 51, 290 01 Poděbrady, IDDS: 5iuavhc - k vyvěšení na úřední desce
Obecní úřad Úmyslovice, Úmyslovice 58, 290 01 Poděbrady, IDDS: pajan7d - k vyvěšení na úřední 
desce
Obecní úřad Velenice, Velenice 130, 289 01 Dymokury, IDDS: n7nbwjf - k vyvěšení na úřední desce
Obecní úřad Vlkov pod Oškobrhem, Vlkov pod Oškobrhem 42, 289 04 Opočnice, IDDS: zktbsek - 
k vyvěšení na úřední desce
Obecní úřad Vrbice, Vrbice 127, 289 04 Opočnice, IDDS: hnwbvtx - k vyvěšení na úřední desce
Obecní úřad Vrbová Lhota, Poděbradská 25, 289 11 Pečky, IDDS: crtbgte - k vyvěšení na úřední 
desce
Obecní úřad Záhornice, Hlavní 72, 289 03 Městec Králové, IDDS: pkhbjvg - k vyvěšení na úřední 
desce

 Kontrola věcné, obsahové a právní stránky:


		2018-11-21T09:10:46+0000
	Not specified




