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OZNÁMENÍVEŘEJNOLIvYHLÁšKou 
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu 

Městský úřad Nymburk, Odbor Správy městského majetku, jako příslušný orgán Státní Správy podle 
ustanovení § 124 Odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních l<omunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon O silničním provozu”), na zál‹ladě návrhu ze dne 09.02.2023, který 
podala společnost František Dvořáček, se sídlem Tř. 5. května 245, 289 11 Pečky, IČ: 46377867, 
zastoupena plnou mocí společností SEDOZ DZ s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 PRAHA 8 - Libeň, IČ: 
24218537 a po písemném vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství, Středočeského kraje, dopravního 
inspektorátu Nymburk ze dne 16.02.2023, č.j.: KRPS-37910-2/ČJ-2023-010806, podle § 77 Odst. 1 písm. c) 
zákona o silničním provozu 

Stanoví 

přechodnou úpravu provozu dopravního značení na místní komunikaci bezejména a MK chodník, v obci 
Kostelní Lhota, správní obvod města Nymburka, Z důvodu stání techniky na MK chodníku při pokládce 
vedení NN výkopem V zeleném pásu podél MK chodníku, při úplné uzavírce MK chodníku V obci Kostelní 
Lhota. 
Při realizaci uvedených prací bude osazeno přechodné dopravní značení dle schématu DIO, 
odsouhlaseného Policií ČR _- DI Nymburk, které je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto 
stanovení a dle podmínek ze závazného stanoviska Policie ČR - DI Nymburk. 
Osazení dopravního Značení bude provedeno v souladu S ustanovením Zákona č. 361/2000 Sb., vyhlášky MD č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve Znění pozdějších 
předpisů (účinnost od 01.01.2016) a musí být v souladu S ČSN EN 12899-1. 
Městský úřad Nymburk, Odbor správy městského majetku si vyhrazuje právo stanovení přechodné úpravy 
dopravního Značení Změnit nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změnaprovozu nebo veřejný Zájem. 
Policie ČR má právo kontroly a předložení dalších podmínek, zajišťujících bezpečnost a plynulost silničního 
provozu. 
Termín přechodné úpravy provozu: 22.03.2023 - 24.03.2023. 

Tel.: +420 325 501 101 
E-mail: mail@meu-nbk.cz 
Www.mesto-nymburk.cZ 

ıČzoO2395OO 
[nčzcZOO239500 
Datová Schránka: 86abcbd



Za umístění dopravních značek odpovídá: pan Petr Štikar, tel.: 728 039334. 

Název akce: Kostelní Lhota, SS 100 p.č. 1661. 

Stanovení dopravního Značení nenahrazujepovolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření 
dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy. 

Odůvodnění: 
Městský úřad Nymburk, Odbor správy městského majetku stanovil přechodnou úpravu provozu na 
základě návrhu žadatele ze dne 09.02.2023, po písemném vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství, 
Středočeského kraje, dopravního inspektorátu Nymburk ze dne 16.02.2023, č.j.: KRPS-37910-2/ČJ-2023 
010806. Vsouladu S ustanovením § 77, odst. 5, Zákona č. 361/2000 Sb., ve Znění pozdějších předpisů 
zdejší úřad nedoručoval návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené Osoby kprojednání 
připomínek nebo námitek. 

Poučení O odvolání: 
Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů nelze podat opravný prostředek. 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této vyhlášky. 

Příloha: 
1× DIO, potvrzené Policií ČR-DI Nymburk, závazné Stanovisko PČR-DI Nymburk. 

Iveta l<oláčná 
referentka odboru 

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Nymburk a Obecního úřadu 
Kostelní Lhota po dobu 15 dnů. 

Vyvěšeno dne Sejmuto dne:.................. 

Zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup 28.02.2023 na wwW.meSto-nymburk.cZ 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

Obdrží: 

Veřeinou vyhláškou (ve smyslu § 172 správního řádu) - se žádostío vyvěšení na úřední desce obce: 
- MěÚ Nymburk- k vyvěšení na úřednídesce 
- OÚ Kostelní Lhota - k vyvěšení na úřední desce

v Po nabytí úcinnosti OOP obdrží: 
- Žadatel 
- Obec Kostelní Lhota 
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Nymburk 
- SEDOZ DZ s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8

ı 
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POLICIE ČESKÉ REPUBUKY 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje 
Územní odbor Nymburk 
Dopravní inspektorát 
Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk 

Č. j. KRPS-37910-2/ČJ-2023-O10806 Nymburk 16. února 2023 
Počet stran: 2 
Přílohy: 1/ 1 

SEDOZ DZ s.r.o. 
Poděbradova 1751 
289 22 Lysá nad Labem 

Kostelní Lhota, SS 100 pro pozemek p. č. 1661 - závazné stanovisko DI PČR Nymburk. 

Dopravni inspektorát PČR Nymburk na základě Vaší žádosti ve věci zvláštního užívání 
a předloženého návrhu přechodné úpravy provozu na shora uvedenou akci, Vám po prostudování 
a provedeném šetření sděluje následující závazné stanovisko. 

Dopravní inspektorát PČR Nymburk jako příslušný orgán podle § 25 odst. 1) Zákona č. 

13“/1997 Sb., 0 pozemních komunikacích, ve Znění pozdějších předpisů, SOUHLASÍ se Zvláštním 
užíváním místní komunikace vobci Kostelní Lhota dle § 25 odst. 6 písm. c bod 3) Zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a s realizací předloženého 
návrhu přechodného dopravního Značení dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích při dodržení níže »uvedených podmínek. 

Odůvodnění: 
Předmětem zvláštního užívání jsou stavební práce při výstavbě nového odběrného místa. 
Otevřené výkopy musí být řádně označeny, zajištěny proti pádu chodců a za snížené 

viditelnosti osvětleny. 
V' době, kdy nebudou probíhat práce, bude omezení v maximální možné míře 

minimalizováno (nesmí však dojit k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích). 
Dopravní značení, které je V rozporu S přechodnou úpravou provozu, bude Zakryto. 
Dopravní značení musí být osazeno podle zásad pro označování pracovních míst na 

pozemních komunikacích - TP 66. 
Dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu S vyhl. č. 294/2015 

Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Provedení a umístění 
dopravních značek musí být v souladu S ČSN EN 12 899. Dopravní značky užívané 
k přechodnému dopravnímu značení musí být provedeny výhradně jako reflexní. 

Po ukončení akce musí být povrch uveden do řádného stavu a dopravní značky užité na 
akci ihned odstraněny.

" 

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá 
obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. 

Dopravní inspektorát PČR Nymburk si vyhrazuje možnost stanovit další podmínky, které si 
vyžádají naléhavé okolnosti při zajišt'ování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 

Zpracoval: nprap..J1říKopřlva. tel.: 974 878 253 Z ľ. pOI'. BC. Jan Šťflâiľìý 
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