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                                              OZNÁMENÍ VEŘEJNOU  VYHLÁŠKOU 
  
                                                       opatření obecné povahy 
             o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 
                                                       při uzavírce silnice  
 
         Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a OŽÚ, jako příslušný správní orgán, podle 
ust. § 77 odst. 1 písm. c) a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě 
návrhu f. PORR a.s., IČ 430 05 560, Dubečská 3238/36, Praha 10, 100 00, zast. f. 3K 
značky s.r.o., IČ 250 56 271, Jiráskova 1519, Říčany, 251 01  ze dne 6.3.2020  a po  
písemném souhlasu  Policie ČR KŘP Střed.kraje DI Kolín pod č.j.:  KRPS-62941-1/Čj-2020-
010406- DOŽ ze dne 6.3.2020. 
  
s t a n o v u j e v souladu s ustanovením § 77 odst. 5, zák.č. 361/2000 Sb., o pozemních     
         komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 

   
přechodnou úpravu provozu  

na silnici č. III/24512, III/24513, III/1136, III/10163, III/10165  

dle předložených dopravně-inženýrských opatření C1,C2,C5 
které jsou nedílnou součástí stanovení. 

 
Důvod stanovení přechodné úpravy provozu :  Oprava povrchu silnice č. III/24512 Tuklaty 
– Břežany II 
      
Termín osazení dopravního značení: od 6.4. 2020 do 9.4. 2020. Po skončení akce musí 
být přechodné dopravní značení ihned odstraněno. 
Za instalaci a údržbu dopravního značení po celou dobu uzavírky zodpovídá navrhovatel  f. 
PORR a.s., IČ 430 05 560, Dubečská 3238/36, Praha 10, 100 00, zast. f. 3K značky s.r.o., IČ 
250 56 271, Jiráskova 1519, 251 01 Říčany. 
Dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryto. 
Instalované dopravní značení musí odpovídat Zásadám pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích TP 65 (druhé vydání – účinnost od 1.12.2002). Dopravní značky budou 
umístěny v souladu s TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích (III.vydání – účinnost od 1.4.2015).  Dopravní značky musí být rozměrem a 
barevným provedením v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb.,(účinnost od 1.1.2016), kterou 
se provádí pravidla 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. Za snížené viditelnosti bude pracovní místo řádně osvětleno 
výstražnými světly typu S1. Městský 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. 
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Odůvodnění : 
     Firma  f. PORR a.s., IČ 430 05 560, Dubečská 3238/36, Praha 10, 100 00, zast. f. 3K 
značky s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany, podala dne 6. 3. 2020  z důvodu opravy 
povrchu komunikace a uzavírky silnice č. III/24512 mezi obcemi Tuklaty-Břežany II návrh na  
přechodnou úpravu dopravního značení na výše uvedených komunikacích. Odbor dopravy a 
obecní živnostenský úřad MěÚ Český Brod návrh posoudil dle zákona o silničním provozu a 
po předložení vyjádření  Policie ČR KŘP Střed. kraje DI Kolín ze dne 6.3.2020 k navrhované  
úpravě dopravního značení, vydal v souladu s ustanovením § 77, odst. 5, zákona č. 
361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, opatření 
obecné povahy pro stanovení přechodné  úpravy provozu na výše uvedených pozemních 
komunikacích. 
 
Poučení: 

  Proti  opatření  obecné  povahy v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu, nelze  
podat opravný prostředek.  
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     Ing. Jan Pohůnek 
                                                                                      vedoucí odboru  
 
 
 
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Český 
Brod a obce Tuklaty, Břežany II, Rostoklaty  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): 
f. PORR a.s., Dubečská 3238/36, Praha 10, 100 00 
zast. f. 3K značky s.r.o., Jiráskova 1519, Říčany, 251 01  
KSÚS Středočeského kraje p.o.,  Zborovská 11, Praha 5, 150 21     
Obec Tuklaty, Na Valech 19, 250 82 
Obec Rostoklaty, Rostoklaty 32, 281 71  
Obec Břežany II, Břežany II 32, 282 01  
Dále obdrží: 
Policie ČR KŘP Stř.kraje DI Kolín, Václavská 11, Kolín 3, 280 16 
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