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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy č. 7512022
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Poděbrady, odbor dopravy, rozhodující v přeneseně působnosti podle ust. 561 odst. 1)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Ve zněnÍ pozdějších předpisů jako věcně a místně příslušný orgán
státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacĺch, resp. stanovení místní a přechodně
úpravy provozu na silnicích II. a Ill. tříd, místních komunikacích a na veřejně přístupných účelových
komunikacích podle ust. 5 124 odst. 1, 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o provozu na pozemních komunikacích), ve
znění pozdějších předpisů, na základě žádosti Obce Písková Lhota, se sídlem Poděbradská 17, 290
01 Poděbrady, lČ 002 39615, zastoupené na základě plné moci firmou SEDOZ DZ s.r.o., se sídlem
Primátorská 296/38, 18000 Praha 8-Libeň, iČ 242 18537,

stanovuje
I.

—

místní úpravu provozu spočívající v osazení svislého dopravního značení č. P2 „Hlavní pozemní
komunikace‘ na silnici č. 11/611 v k. ú. Písková Lhota, správnĺ obvod Poděbrady, v souladu s ust. 5 61
odst. 2) zákona o provozu na pozemních komunikacích, formou umístění dopravního značeni dle
přiloženého grafického schéma,
‚‚.

místní úpravu provozu na místních komunikacĺch ul. Spojovací, Polabská a v Hájích v k. ú. Písková
Lhota, na území správního obvodu Poděbrady, v souladu s ust. 5 61 odst. 2) zákona o provozu na
pozemních komunikacích, formou umístění dopravního značení dle přiloženého grafického schéma.
Podmínky pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích:
1.

Provedení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích bude v souladu s vyhláškou č.
294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemnĺch komunikacích.

2.

Dopravní značky svými rozměry, barevným provedením a technickými požadavky musí
odpovídat zvláštním technickým předpisům, kterými jsou norma OSN EN 12899-1 (Stálé svislé
značeni), Technické podmínky TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních
komunikacích“ (dále jen „TP 65‘). Dopravní značky budou v základní velikosti podle TP 65 a
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musí být provedena jako retroreflexní. Všechny součásti dopravních značek (podkladní deska,
sloupek, značka, uchycení, kotvici prvky apod.), musí být schváleného typu.
3.

Při umístění zpomalovacích prahů musí být dodrženy podmínky uvedené v TP 85
Zpomalovací prahy.

4.

Provedeni místní úpravy provozu na pozemních komunikacích bude provedeno odbornou
firmou.

5.

Náklady spojené s umístěnĺm dopravnĺho značení hradí žadatel.

6.

Provedení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích bude realizováno do 15 dnů od
nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

7.

Při realizaci místní úpravy provozu nesmí dojít ke znečištění nebo poškozeni dotčených
pozemních komunikací. V opačném případě musí dojít k okamžité nápravě a uvedení místa do
původního stavu.

8.

Městský úřad Poděbrady, odbor dopravy, si vyhrazuje právo ve spolupráci s Policií ČR,
Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, Územním odborem vnější služby Nymburk,
Dopravnĺm inspektorátem, Boleslavská 1831, 288 29 Nymburk, toto stanovenĺ změnit nebo
doplnit, pokud si to bude vyžadovat bezpečnost silničního provozu.

9.

Stanovení dopravního značení nenahrazuje povoleni, stanovisko, posouzeni, případně jiné
opatření dotčeného správního úřadu, vyžadované zvláštními předpisy.

10.

Za provedení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a dodržování podmínek
opatření obecné povahy zodpovídá: Obec Písková Lhota, se sídlem Poděbradská 17,29001
Pĺsková Lhota, IČ 00239615, starostka obce p. Alena Rosenbergrová, tel.: 774 700 148.

—

Odůvodnění:
Městský úřad Poděbrady, odbor dopravy, Jiřího náměstí 2011, 290 31 Poděbrady, jako příslušný orgán
státní správy, obdržel žádost Obce Písková Lhota, se sídlem Poděbradská 17, 290 01 Poděbrady, IČ
002 39615, zastoupené na základě plné moci firmou SEDOZ DZ s.r.o., se sídlem Primátorská
296/38, 180 00 Praha 8 Libeň, lČ 242 18 537, týkající se stanovení místní úpravy provozu na
pozemní komunikaci č. 11/611 a místních komunikacích ul. Spojovací, ul. Polabská a ul. V Hájích
v Fĺskové Lhotě z důvodu sjednoceni zpomalovacích prvků v obci a doplnění sníženi rychlosti
v oblasti dětského hřiště dle přiloženého grafického schéma.
-

Uvedený podnět zdejšĺ silniční správní úřad obdržel současně s předchozím písemným vyjádřením
příslušného orgánu Policie ČR Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Uzemního odboru
Nymburk, Dopravního inspektorátu Nymburk, Boleslavská 1831/13, 288 29 Nymburk, ze dne 23.
března 2022 č. j. KRPS-69850-2/ČJ-2022-010806.
—

Správní orgán žádost posoudil dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisci a právnich úprav a dle vyhlášky č.
294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů a právních úprav a zpracoval návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích.
Oznámeni o návrhu opatřenĺ obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacich bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu v Poděbradech, ve dnech 22. 4. 2022
9. 5. 2022. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy souvisejici s výkonem
vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo i jiné osoby, jejichž
oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, byli vyzváni, že mohou podat
proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30
dnů ode dne jeho zveřejnění na Městský úřad Poděbrady, odbor dopravy.

—
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Na základě vyvěšení návrhu opatření obecné povahy nebyly od zveřejnění podány námitky a
připomĺnky.
Poučení:
Ve smyslu ust. ~ 173 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, opatření obecné povahy nabývá
účinnosti patnáctým dnem po vyvěšeni 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 ust. ~ 101 a násl. soudního řádu je možný přezkum u soudu.

Otisk úředního razítka

Soňa Gombíková Glattová

referent silničního hospodářství
Příloha
vyjádření KRPS-69850-2/ČJ-2022-01 0806
lx grafické schéma
Podle ustanovení ust. ~ 172 odst. 1) správního řádu toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední
desce Městského úřadu v Poděbradech a Obecního řadu v Pĺskové Lhotě Po dobu 15 dnu a
zveřejněno též zpusobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.
Oznámení bude vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též zpusobem umožňujícím dálkový přístup
a to na www.mesto-podebrady.cz.
Toto oznámení musí být vyvěšeno Po dobu 15 dnů.

Razítko, podpis orgánu, kte~ potv~uje vyvěšení a sejmutí oznámení.

.

Obdrží:
Městský úřad Poděbrady, odbor informatiky, podatelna k vyvěšení na úřední desce
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 15021 Praha 5, IDDS: a6ejgmx
Policie ČR-KŘ, Územní odbor Nymburk, Dopravní inspektorát Nymburk, Boleslavská 1831/1 3, 28829
Nymburk, IDDS: 2dtaisu
Obec Písková Lhota, Poděbradská 17,29001 Poděbrady, IDDS: hstjdvm
Obecní úřad Písková Lhota, Poděbradská 17, 290 01 Poděbrady, IDDS: hstjdvm k vyvěšeni na
úřední desce
SEDOZ DZ s.r.o., Primátorská 296/38, 18000 Praha 8— Libeň, IDDS: mrr9x73
—

—

Kontrola věcné, obsahové a právní stránky:

JUD: PCROI ETRf013O1833O7

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Uzemní odbor Nymburk
Dopravní inspektorát
Boleslavská 1831, 28802 Nymburk

Č. J. KRPS-69850-2/čJ-2022010806

Nymburk 23. března 2022
Počet stran: 1

SEDOZ DZ s.ro.
Poděbradova 1751
289 22 Lysá nad Labem
Písková Lhota doplnění dopravního značení stanovisko Dl PČR Nymburk.
-

—

Dopravní inspektorát PČR Nymburk na základě předloženě žádosti a návrhu místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích Vám po prostudování a provedeném místním šetřeni vydává
následující stanovisko.
Předložený návrh dopravního značení spočívá ve sjednocení zpomalovacích prvků v obci,
doplnění dopravního značení a zrušení některého dopravního značeni v rámci obce Písková
Lhota.
Dopravní inspektorát PCR Nymburk jako dotčený orgán podle ~ 77 odst. 2) písm. b) zákona
č. 361/2000 Sb., ve zněni pozdějších předpisů

SOUH LAS I

s realizací předloženého návrhu dopravního značení při splnění následujících podmínek.
.
Dopravní značení č. B 20a (30) 2x na vjezdu do ulice Spojovací ze silnice č. 11/611 ul.
Poděbradská na západním konci obce proti vjezdu do zemědělského družstva není
odůvodněné a nebude osazeno.
Dopravní značení musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. Č.
294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
Svislé dopravní značeni bude provedeno podle zásad pro dopravní značení na pozemních
komunikacích TP 65.
Při umĺstěni zpomalovacích prahů musí být dodrženy podmínky uvedeně v TP 85
Zpomalovací prahy.
-

—

Zpracoval: nprap. Jiří

Kopřiva, tel.:

974 878 253

npor. Ing. Josef Ulrich, DiS.
vedoucí Dl

Ing. Josef Ulrich BiS.
2903.2022 10:04:35
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Pil imdst‘nI dopmvnlho zn.Č•nI musl
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TPSS . DOPItAYNI ZNAČENI
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH II.VYDANÍ.
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