Městský úřad Poděbrady
odbor dopravy
Jiřího náměstí 2011, 290 31 Poděbrady
tel. 325 600 430, fax 325 614 486, e-mail: doprava~mesto-podebrady.cz
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

4. 8. 2022

AZ Elektrostav, as.

ČÍSLO SPISU:
ČÍSLO JEDNACI:

MEUPDY/00590221DOP/2022/SGL
MEUPDY/0060764/DOP/2022/SGL

Bobnická 2020
288 01 NYMBURK

JID:

MUP160005266098

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Soňa Gombiková Glattová
325 600 433
325 600 445
gombikova~mesto-podebrady.cz

DATUM

11. 8. 2022

OZNÁMENI VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy č. 11212022
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Poděbrady, odbor dopravy, 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 (dále
jen zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a právních úprav, Po předchozím
závazném stanovisku Policie Ceské republiky, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje,
Uzemního odboru vnější služby Nymburk, Dopravního inspektorátu, Boleslavská 1831, 288 29
Nymburk, č. J.: KRPS-186596-2ICJ-2022-010806 ze dne 3. srpna 2022, podle ust. ~ odst. I písm.
c) zákona o silničním provozu

stanovuje
firmě AZ Elektrostav, as., se sídlem Bobnická 2020, 288 01 Nymburk, lČ 451 49 909, zastoupené na
základě plné moci ze dne 3. 1. 2022 irmou SEDOZ DZ s.r.o., se sídlem Primátorská 296/38, 180 00
Praha 8- Libeň, IC 242 18537, přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích ul. Polabská,
1. Máje a bezejmenné MK v k. ú. Písková Lhota, správní obvod Poděbrady, z důvodu pokládky
kabelu NN v rámci akce: „Písková Lhota, Polabská parc. č. 436 H2B“, v souladu s ust. ~ 61 odst. 3)
zákona o provozu na pozemních komunikacích, formou umístění přechodného dopravního Značení
dle grafického návrhu v termínu:

od 31. 8. 2022 do 2. 9. 2022
Další podmínky pro stanoveni přechodné úpravy provozu a osazení přechodného dopravního
značení:
1.

Umístěni přechodného svislého dopravního značení a dopravního zařízeni bude provedeno dle
schváleného dopravně inženýrského opatření, které je nedílnou součástí tohoto stanovení a
v souladu se závazným stanoviskem Policie CR-KR Středočeského kraje, Uzemního odboru
vnější služby Nymburk, Dl, Boleslavská 1831, 28829 Nymburk č. j.: KRPS-186596-2/CJ--2022010806 ze dne 3. srpna 2022.

2.

Žadatel je povinen po celou dobu užití dopravního značení a dopravního zařízení zajistit
okamžitou a nepřetržitou údržbu svislého DZ tak, aby byla zajištěna jeho plná funkčnost.
Dopravní značení a dopravní zařízení musí být pravidelně kontrolováno.

3.

Žádné nestanovené dopravní značení nesmí být osazováno.

4.

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

e-podatelna: podatelna@mesto-podebrady.cz
Internet: ‚~w.mesto-podebrady.cz

úřední hodiny: Po a stS-II, 12-17 hod. Čt 8-11
tel.: 325600211
IČ: 00239840
podatelna MěÚ: Po ast 7-17, Ot a Čt 7-15, pá 7-14 hod.
DIČ: CZ00239640
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Dopravní značky a dopravní zařízení užité k přechodné úpravě provozu musí být osazeny
v souladu s ust. ~ 62 odst. 2) zákona o silničním provozu a v souladu s TP 66 Zásady pro
označováni pracovních míst na pozemních komunikacích.
—

6.

Dopravní značky a dopravní zařízení svým umístěním a barevným provedením musí být
v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb.1 kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích.

7.

Provedení a umístění dopravních značek musí být v souladu s ČSN EN 12899.

8.

Dopravní značky a dopravní zařízeni budou umístěny až bezprostředně před začátkem prací.
Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným
způsobem tak, aby dopravní značky nebyly viditelné z žádného jízdního pruhu.

9.

Stávající trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, je nutné
předepsaným způsobem zneplatnit. Po ukončení platnosti stanovení přechodné úpravy provozu
bude přechodné dopravní značeni a dopravní zařízení ihned odstraněno a stávající dopravní
značeni bude uvedeno do původního stavu.

10.

Dopravní značení a dopravní zařízeni bude na pozemních komunikacích instalováno odbornou
firmou. Náklady spojené s umístěním přechodného dopravního značení a dopravního zařízeni
hradí žadatel.

11.

V době, kdy nebudou probíhat práce, bude omezeni v maximální možné míře minimalizováno
(nesmí však dojít k ohroženi bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích).

12.

Městský úřad Poděbrady, odbor dopravy, si vyhrazuje právo ve spolupráci s Policii České
republiky, Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, Uzemním odborem vnější služby
Nymburk, Dopravním inspektorátem, Boleslavská 1831, 288 29 Nymburk, toto stanovení
změnit, doplnit nebo zcela zrušit, pokud si to bude vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního
provozu.

13.

Stanovení přechodného dopravního značeni nenahrazuje povoleni, stanovisko, posouzení,
případně jiné opatřeni dotčeného správniho úřadu, vyžadované zvláštními předpisy.

14.

Za průběh přechodné úpravy provozu, umístěni přechodného dopravního značení a dodržování
podmínek opatření obecné povahy zodpovídá: firma AZ Elektrostav, as., se sídlem Bobnická
2020, 288 01 Nymburk, IC 451 49 909, pan Pavel Fencl, tel.: 606 095 067.

Odůvodněni:
Městský úřad Poděbrady, odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy, obdržel žádost firmy AZ
Elektrostav, a.s., se sídlem Bobnická 2020, 288 01 Nymburk, IC 451 49 909, zastoupené na základě
plné moci ze dne 3. 1. 2022 firmou SEDOZ DZ s.r.o., se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8
Libeň, IC 242 18537, ve věci stanoveni přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul.
Polabská, 1. Máje a bezejmenné MK v k. ú. Písková Lhota, správní obvod Poděbrady, z důvodu
pokládky kabelu NN v rámci akce: „Písková Lhota, Polabská parc. č. 436 H2B.

-

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.

Městský úřad Poděbrady

odbor dopra~

Čj.: MEUPDY/0060764100P‘2O22iSGL

Poučení:
Ve smyslu ust. 5 77 odst. 5) zákona O silníčnim provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti
pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce Městského úřadu v Poděbradech. Ve
smyslu ust. 5173 odst. 2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řad, nelze proti opatření obecné povahy
podat řádný opravný prostředek. Ve smyslu ustanoveni 5 101 a násl. soudního řádu je možný
přezkum u soudu.

otisk úředního razítka

Soňa Gombíková Glattová
referent siiniČniho hospodářství

Příloha
závazné stanovisko č. j.: KRPS-1 86596-2/ČJ-2022-01 0806
lx projekt DIO
Podle ustanoveni 5172 odst. 1) správního řádu toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu v Poděbradech a Obecního úřadu v Pískové Lhotě po dobu 15 dnu a zveřejněno
též zpusobem umožňujícím dálkový přístup a to na www.mesto-podeb ady.cz.
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
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Sejmuto dne:

..

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

Obdrží:
AZ Elektrostav, a.s., Bobnická 2020, 288 01 Nymburk, IDDS: yttczpb
MěU Poděbrady, odbor informatiky, podatelna k vyvěšeni na úřední desce
Policie ČR-KŘ, Územní odbor Nymburk, Dopravní inspektorát Nymburk, Boleslavská 1831113, 28829
Nymburk IDDS: 2dtai5u
Obec Písková Lhota, Poděbradská 17, 290 01 Poděbrady, IDDS: hstjdvm
Obecní úřad Písková Lhota, Poděbradská 17, 290 01 Poděbrady, IDDS: hstjdvm k vyvěšení na
úřední desce
SEDOZ DZ s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8— Libeň, IDDS: mrr9x73
—

—

Kontrola věcné, obsahové a právní stránky:

Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě
Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 151055383-226794-220811103938
převedením z dokumentu s názvem 1122022
Písková Lhota
pokládka kabelu MW
MK
Polabská_Podepsano.pdf obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 3 stran, se shoduje s obsahem
-

-

-

dokumentu, jehož převedením vznikl.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy.
Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy lnfom~ačního
systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 1070585599 byla systémem přenesena dne 11.08.2022
v 08:31:32. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 11.08.2022 v 10:41:22. Datová zpráva byla opatřena
elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečetí založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť
vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečetí.
Udaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu 01 58 A7 2E, certifikát byl vydán PostSignum
Qualified CA 4, Ceská pošta, s.p. pro Informační systém datových schránek
produkční
prostřcdíMinisterstvo vnitra Ccské republiky. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým
razítkem. Datum a čas 11.08.2022 10:40:24, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného
elektronického časového razítka 01 40 72 06, časové razítko bylo vydáno Postsignum Qualified CAS, Ceská
pošta, s.p..
-

Informace o datové zprávě
ID datové zprávy: 1070585599
ID schránky odesílatele: 3qrbxg3
ID schránky příjemce: hstjdvm
Datum a čas dodání: 11.8.2022, 10:31:32
Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost
kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 11.08.2022 v 10:41:29. Kvalifikovaný elektronický
podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro
elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu
11.08.2022 10:04:47. Udaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro
elektronický podpis 01 56 E9 B2, kvalifikovaný certifikát pro elektronický,podpis byl vydán kvalifikovaným
poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Ceská pošta, s.p. pro podepisující
osobu Soňa Gombíková Glattová, referent, Odbor dopravy, Oddělení dopravně správní, 887, Město
Poděbrady. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo
kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového
razítka byla ověřena dne 11.08.2022v 10:41:29. Udaje o časovém razítku: datum a čas 11.08.2022 08:27:39,
číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 72 02, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným
poskytovatelem PostSignum Qualified CAS, Ceská pošta, s.p..
Vystavil: Obec Písková Lhota
Pracoviště: Obec Písková Lhota
dne 11.08.2022

I~ ~~

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
ALENA ROSENBERGOVA
Otisk úředního razítka:

151055383-226794-220811103938
Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím (látkový přístup na adrese
https:I/www.czechpoint.czloverovacidoiozky.

