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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

 
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU  

     
Městský úřad Přelouč, odbor stavební jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na 
pozemních komunikacích podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti POHL cz, a.s., IČ 
25606468, se sídlem Roztoky, Nádražní 25, PSČ 25263, zastoupené společností ASIG s.r.o., IČ 25954849, 
se sídlem Budovatelů 324, 533 12 Chvaletice (dále „Žadatel“), podané dne 09.02.2018 a po předchozím 
písemném vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní 
inspektorát Pardubice vydaného dne 22.02.2018 pod č.j. KRPE-14972-1/ČJ-2018-170606   
 

stanoví 
 
podle ust. § 77 odst. 1, písm. c) a § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na 
silnicích č. II/322, III/3227, III/3228, III/3228a a místní komunikaci v Labětíně v kat. územích Kojice, Telčice, 
Chvaletice, Řečany nad Labem, Labětín, Zdechovice, Spytovice k označení objížďky pro akci „Kolín – ulice 
Třídvorská, vodovod a kanalizace“: 
 

Osadit: 
IS 11b (Směrová tabule pro vyznačení objížďky), B 24a, B 24b (Zákaz odbočování vpravo, vlevo) + E 9 
(Druh vozidla) s piktogramem NA – II/322 k označení objízdné trasy pro NA 
IP 22 (Změna organizace dopravy), IS 11b , B 4 (Zákaz vjezdu nákladních automobilů) s údajem 3,5 t  + E 
13 „Mimo dopravní obsluhu“ - navazující komunikace (silnice č. III/3227, III/3228, III/3228a, MK Labětín) 
k označení objízdné trasy a vyloučení nákladní dopravy z alternativních tras 

 
 

Podmínky provedení přechodné úpravy provozu: 
 
1. Dopravní zařízení proveďte podle přiložené situace. 
Dopravní značení proveďte jako: dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky 
Velikost dopravních značek:  základní rozměrová řada 
Provedení dopravních značek:  reflexivní 
Platnost úpravy:   07.05.2018 – 30.11.2018 
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2. Pokud není stanoveno jinak, umístění dopravních zařízení musí splňovat podmínky stanovené  
v TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, schválené MD ČR pod č.j. 532/2013-
STSP/1 ze dne 31.7.2013 (účinnost od 1.8. 2013), TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích schválené MD ČR pod čj. 21/2015-120-TN/1, s účinností od 1.4.2015. 
 
3. Barevně i provedením musí dopravní zařízení odpovídat ČSN 018020 a přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb. 
 
Jiné další podmínky: 
1. Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům. 
2. Dopravní zařízení musí být zajištěno tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jeho 

polohy. 
3. Odpovědná osoba za provedení podmínek tohoto stanovení: Lisý Zbyněk, tel. 702 058 753. 
 
Odůvodnění: 
Městský úřad Přelouč, odbor stavební, na základě žádosti POHL cz, a.s., IČ 25606468, se sídlem Roztoky, 
Nádražní 25, PSČ 25263, zastoupené společností ASIG s.r.o., IČ 25954849, se sídlem Budovatelů 324, 533 12 
Chvaletice, podané dne 09.02.2018 a po jejím posouzení a projednání s Policií České republiky, Krajské 
ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Pardubice stanovil přechodnou úpravu provozu na 
silnicích II/322, III/3227, III/3228, III/3228a, MK Labětín v kat. územích Kojice, Telčice, Chvaletice, Řečany 
nad Labem, Labětín, Zdechovice, Spytovice, a to za podmínek výše uvedených, jako opatření obecné povahy 
postupem dle části šesté (§ 171 a násl.) správního řádu. 
 
Poučení: 
Městský úřad Přelouč, odbor stavební si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit pokud to bude 
vyžadovat veřejný zájem. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Toto opatření obecné 
povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 
 
 
 
 
 
 
 
Lubomír Novotný 
vedoucí odboru 
 
 
 

 

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost 
doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup a na úřední desce místně příslušného 
obecního úřadu. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné 
následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty jej potvrzené vraťte zpět 
Městskému úřadu Přelouč, odboru stavebnímu. 
 
  

 

 

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření 

 

 

Příloha: 

- Situace dopravního značení. 
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Obdrží: 
účastníci (doručenky) 
ASIG s.r.o., IDDS: 6vbnnuv 
  
dotčené orgány  
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Pardubice, IDDS: ndihp32 
  
ostatní 
Obecní úřad Kojice – úřední deska, IDDS: e7aazmw  
Městský úřad Chvaletice – úřední deska, IDDS: wfpbsd7 
Obecní úřad Zdechovice – úřední deska, IDDS: zkza5qh 
Obecní úřad Řečany nad Labem – úřední deska, IDDS: dszbbsb 
 
na vědomí: 
Městský úřad Kolín, odbor dopravy, IDDS: 9kkbs46 
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