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V Českém Brodě dne 25. 7. 2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad jako příslušný
správní orgán k stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle
ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů dále jen „zákon o silničním
provozu“ zahájil na základě návrhu ze dne 4.6.2018 od KSÚS Středočeského kraje, p.o.,
Zborovská ul. 11, Praha 5, 150 21 řízení o návrhu opatření obecné povahy, podle § 171
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“ a
podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu ve věci
stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/1139
a místní komunikaci v obci Vrátkov
spočívající v instalaci svislého dopravního značení č. IP 10b - návěst před slepou
komunikací a to v obou směrech na silnici č. III/1139, před křižovatkou s místní komunikací a
instalaci svislého dopravního značení IP 10a – slepá komunikace při vjezdu na tuto místní
komunikaci
viz. přiložená situace, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.
Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
1. Instalované svislé dopravní značení musí odpovídat zásadám pro dopravní značení
na pozemních komunikacích TP 65 (druhé vydání) a zásadám pro označování
dopravních situací na pozemních komunikacích TP 169. Provedení dopravních
značek musí být svým rozměrem, tvarem a barevným provedením odpovídat vyhl.
MD č. 294/2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1.1.2016) a musí být v souladu s ČSN EN
12899-1. Instalované dopravní zařízení a výrobky pro užití na pozemních
komunikacích musí být schváleny Ministerstvem dopravy a instalovány odbornou
firmou nebo osobou s platným oprávněním pro tyto práce.
2. Umístění svislých dopravních značek na silnici č. III/1139 zajistí KSÚS
Středočeského kraje, p.o., Zborovská ul. 11, Praha 5, 150 21 a obec Vrátkov (2x IP
10b) na místní komunikaci (d.z.č. IP 10a) v termínu do 30 dnů ode dne nabytí
účinnosti tohoto opatření obecné povahy.
Odůvodnění :
KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská ul. 11, Praha 5, 150 21, podala dne 4. 6.
2018 návrh na doplnění dopravního značení a stanovení místní úpravy provozu na silnici č.
III/1139 a místní komunikaci ve Vrátkově. Důvodem je zpřehlednění dopravního značení. K
navržené úpravě vydal souhlasné vyjádření příslušný orgán – Policie ČR KŘP Střed. kraje
DI Kolín dne 24.5.2018.

-2Dne 6.6. 2018 byl v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu návrh opatření obecné povahy
zveřejněn na úřední desce městského úřadu Český Brod. Návrh opatření obecné povahy
byl z úřední desky města Český Brod byl sejmut dne 22.6.2018 tedy po uplynutí zákonné
patnáctidenní lhůty.
Dotčené
osoby byly v návrhu vyzvány, že k němu mohou podávat připomínky nebo
námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění Ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu
opatření obecné povahy k němu nebyly podány žádné písemné připomínky nebo námitky,
proto mohl zdejší správní orgán přistoupit k vydání tohoto opatření obecné povahy, jimž bylo
návrhu KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská ul. 11, Praha 5, 150 21 na stanovení
místní úpravy provozu vyhověno. Při vydání tohoto opatření obecné povahy, kterým se
stanoví místní úprava provozu vycházel zdejší správní orgán z obsahu návrhu navrhovatele.
Na základě předložených dokladů a po zvážení návrhu, dospěl zdejší správní orgán
k závěru, že návrhu vyhoví a opatření obecné povahy vydá a stanoví místní úpravu na výše
uvedených komunikacích.
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 patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné
vyhlášky

Ing. Jan Pohůnek
vedoucí odboru
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Města Český Brod a
obce Vrátkov. Po uplynutí lhůty vraťte potvrzenou veřejnou vyhlášku na odbor dopravy a
obecní živnostenský úřad MěÚ Český Brod.

Vyvěšeno dne: …………..

Sejmuto dne : …………………..

Razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Doručuje se :
Veřejnou vyhláškou (ve smyslu § 172 správního řádu):
KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská ul. 11, Praha 5, 150 21
Obec Vrátkov, Vrátkov 17, 282 01
Na vědomí
Policie ČR KŘP Střed.kraje DI Kolín, Václavská 11, Kolín 3, 280 16

