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Městský úřad Český Brod
náměstí Husovo 70, 282 24, Český Brod
odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
Pracoviště: 1. patro budovy čp. 56, nám. Arnošta z Pardubic
Č.j.: MUCB 7293/2013/OD/Ka
V Českém Brodě dne 19. 3. 2013
‚C.j.: SPIS MUCB 7211/2013
Oprávněná úřední osoba: Katrnoška
Tel.: 321 612 196
Fax: 321 612 203

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 11
Praha 5
150 21
Věc: přechodná úprava dopravního značení v silničním provozu
---------------------------------------------------------------------------------------------------Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a OŽÚ, vykonávající státní správu ve
věcech provozu na pozemních komunikacích, podle ust. § 124 zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, na základě žádosti Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje, p.o. Zborovská 11,Praha 5, 150 21, IČ 000 66 001 ve smyslu § 77 odst. 1 písm. c)
citovaného zákona

stanovuje
přechodnou úpravu dopravního značení na sil.č. III/1139, III/1138 a místní
komunikaci v obci Vrátkov
z důvodu vybudování dočasné malé okružní křižovatky
dle předloženého schématu, který je nedílnou součástí stanovení
Policie ČR KŘP Stř.kraje DI Kolín vydala dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
v platném znění, vyjádření dne 14. 3. 2013 pod č.j. KRPS-1048 - 98/ČJ-2013-010406.
Dopravní značky bude instalovat firma PORR a.s., Václavské náměstí 837/11,Praha
1, 110 00, IČ 430 05 560. Platnost přechodné úpravy dopravního značení je časově
omezena od 19.3. 2013 do 31.12.2013.
Dopravní značky budou umístěny v souladu s TP 66 – Zásady pro označování
pracovních míst na pozemních komunikacích (druhé vydání – účinnost od 1.12.2002 ),
Zásadám pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 133 (druhé
aktualizované vydání 2011) a Zásadám pro označování dopravních situací na
pozemních komunikacích TP 169 (účinnost od 1.4.2005). Budou použity značky, které
musí odpovídat svým rozměrem, tvarem a barevným provedením vyhlášce č. 30/2001
Sb., kterou se provádí zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a
musí být v souladu s ČSN EN 12899-1. Veškeré dopravní značky užívané
k přechodnému dopravnímu značení musí být v reflexním provedení.

-2Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a OŽÚ, si vyhrazuje právo toto stanovení
změnit nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna silničního provozu nebo veřejný
zájem. Orgány Policie ČR mají právo kontroly včetně stanovení dalších podmínek,
zajišťujících bezpečnost a plynulost silničního provozu.
Proti stanovení přechodné úpravy provozu nejsou přípustné opravné prostředky ve
smyslu zákona č. 500/2004 Sb.,správní řád, v platném znění

Ing. Jan Pohůnek
vedoucí odboru

Na vědomí:
Policie ČR KŘP Stř. kraje DI Kolín + schéma
KSÚS Středočeského kraje, p.o. + schéma

