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Městský úřad Český Brod 
Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad 
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod 

 
SPIS Č.j.:  S-MUCB 30337/2020    V Českém Brodě dne 6. 10. 2020 
Č.j.:   MUCB 50325/2020 
Oprávněná úřední osoba: Ing. Jaroslav Koděra 
Tel.: 321 612 198 

 

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

opatření obecné povahy 
o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci 

pozemek č. 1104/76 před domem 385 a 386 v obci Kounice 

Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, jako příslušný správní orgán, 
podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) a ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o silničním provozu“) na základě žádosti vlastníka místní komunikace Městyse Kounice, IČO 
00239305, Kounice 127, 289 15 Kounice ze dne 3. 7. 2020 pod č.j.: MUCB 30337/2020 a po 
projednání s Policií ČR KŘP Střed. kraje DI Nymburk ze dne 30. 6. 2020 

s t a n o v u j e  v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 

místní úpravy provozu na místní komunikaci 
pozemek č. 1104/76 před domem 385 a 386 v obci Kounice 

dle předloženého dopravně-inženýrských opatření, 
které je nedílnou součástí stanovení 

Důvod stanovení místní úpravy provozu: 
Důvodem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu a vytvoření vhodných podmínek na uvedené 
komunikaci v místě umístění pevné překážky pro zajištění bezpečného přechodu chodců z lokality 
obytné zóny. 

 na místní komunikaci pozemek parc. č. 19/1 k. ú. Kounice bude osazeno na pravé straně na 
vjezdu do ulice svislé dopravní značení IP 10a „Slepá pozemní komunikace“ před domem č. 
p. 306, dále pak bude v místě omezeného průjezdu pevnou překážkou pozemek parc. č. 
1104/76 osazeno svislé dopravní značení B 11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ a 
to z obou stran 

 pevná překážka musí být umístěna tak, aby byl zajištěn volný prostor v šíři min. 1,5 m a 
bude doplněna o retroreflexní úpravu 

 v místě ukončení betonové dlažby bude doplněn varovný pás pro bezbariérové užívání 
pozemních komunikací osobami se sníženou schopností orientace nebo pohybu, provedené 
dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 

 provedení dopravních značek musí odpovídat svým rozměrem, tvarem a barevným 
provedením vyhl. MD č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1. 1. 2016), musí být v souladu 
s ČSN EN 12899-1, musí být schváleno Ministerstvem dopravy a instalováno odbornou 
firmou nebo osobou s platným oprávněním pro tyto akce 
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 navrhovaná instalace dopravního značení bude v souladu se Zásadami pro dopravní 
značení na pozemních komunikacích TP 65 

 DI dále doporučuje upravit napojení komunikace s omezeným provozem na křižovatku u č.p. 
386 způsobem, který již na příjezdu ke křižovatce řidiče upozorní na změnu dopravního 
režimu v této ulici (např. povrch z bet. dlažby kontrastní barvy nebo živice) 

 návrh místní úpravy provozu byl projednán s  Policií ČR KŘP Střed. kraje DI Nymburk dne 
30. 6. 2020, KRPS-135807-1ČJ/-2020-010806-SMÚP 

Odůvodnění: 
Městys Kounice, IČO 00239305, Kounice 127, 289 15 Kounice, jako vlastník výše uvedené místní 
komunikace podal dne 3. 7. 2020 žádost o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci 
pozemek č. 1104/76 před domem 385 a 386 v obci Kounice spolu se souhlasným stanoviskem 
dotčeného orgánu Dopravního inspektorátu PČR Nymburk ze dne 30. 6. 2020. 
Správní orgán dne 16. 7. 2020 pod č.j. MUCB 33236/2020 vyzval žadatele o doplnění žádosti o 
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích provozu a to doložením rozhodnutí 
městyse Kounice č.j. UMK/428/2020/Ad ve lhůtě 30 dní od doručení písemnosti. Požadované 
rozhodnutí obdržel správní orgán pod č.j. MUCB 33848/2020 dne 17. 7. 2020. 
Po obdržení požadovaného rozhodnutí o zařazení komunikace do „kategorie místní komunikace“, 
správní orgán vydal dne 28. 7. 2020 v souladu s ust. § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu návrh 
opatření obecné povahy pod č.j. MUCB 35933/2020. 
Dne 26. 8. 2020 obdržel správní orgán v zákonné lhůtě námitku pod č.j. MUCB 42134/2020 proti 
návrhu opatření obecné povahy. 
Dle ust. § 172 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád vyzval pod č.j. MUCB 44541/2020 správní orgán 
dne 7. 9. 2020 žadatele, Městys Kounice a zpracovatele dopravně inženýrského patření společnost 
SEDOZ DZ s.r.o., pod MUCB 44548/2020 k zaslání svých stanovisek k podané námitce ve 
stanovené lhůtě do 30. 9. 2020. 
Stanovisko žadatele, Městys Kounice obdržel, správní orgán pod MUCB 48973/2020 a stanovisko 
SEDOZ DZ s.r.o. pod MUCB 49004/2020 dne 29. 9. 2020. 
 
Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, jako příslušný správní orgán, 
podle ust. § 77 odst. 1 písm. c), ust. § 124 odst. 6 zákona o silničním provozu a dle ust. § 172 odst. 
5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodl o námitkách takto: 

námitky ze dne 26.8.2020, č.j. MUCB 42134/2020 proti návrhu opatření obecné povahy č.j. MUCB 
35933/2020 ze dne 28. 7. 2020 

zamítá 

a vydal v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy pro 
stanovení úpravy provozu na místní komunikaci pozemek č. 1104/76 před domem 385 a 386, 
pozemek č. 19/1 před domem 306 v obci Kounice dle předloženého dopravně-inženýrských 
opatření. 
Odůvodnění rozhodnutí zamítnutí námitek: 
Správní orgán po prostudování spisové dokumentace zjistil následující: 
Žadatel městys Kounice je vlastníkem pozemní komunikace, pozemek č. 1104/76 před domem 385 
a 386 v obci Kounice. Komunikace je dle rozhodnutí městyse Kounice č.j. UMK/428/2020/Ad 
zařazena do „kategorie místní komunikace“ s označením místní komunikace IV. třídy, přiděleným 
číslem 1, písm. d) dle označování komunikací v pasportu obce Kounice. Součástí žádosti o 
stanovení úpravy silničního provozu žadatele bylo zároveň dopravně inženýrské opatření 
společnosti SEDOZ DZ s.r.o. a souhlasné stanovisko dotčeného orgánu PČR DI Nymburk. 
Správní orgán posoudil úplnost dokumentace z pohledu povinností žadatele a neshledal důvody pro 
zastavení žádosti o stanovení místní úpravy silničního provozu. Dle ust. § 124 odst. 6 zákona o 
silničním provozu je příslušný pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu se pozemní 
komunikace nachází. Dotčenými orgány při stanovení místní a přechodné úpravy provozu je dle ust. 
§ 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu policie, jde-li o silnice, místní komunikace a 
veřejně přístupné účelové komunikace. 
Navržené dopravní značení B 11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ zvyšuje bezpečnost 
silničního provozu a vytvoření vhodných podmínek pro zajištění bezpečného přechodu chodců 
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z lokality obytné zóny. Umístění dopravního značení je navrženo na pevné překáže. Její provedení 
je uvedeno v podmínkách PČR DI Nymburk. Správní orgán dále vycházel z rozhodnutí Krajského 
úřadu Středočeského kraje ze dne 21. 9. 2020 č.j. 094887/2020/KUSK-DOP/Svo, kterým bylo 
zrušeno rozhodnutí MěÚ Český Brod, odboru dopravy a obecní živnostenský úřadu ve věci 
odstranění pevné překážky. Pevná překážka je na komunikaci umístěna na základě rozhodnutí o 
povolení umístění pevné překážky na místních komunikacích, městys Kounice č.j. 
UMK/496/2020/Ad ze dne 13. 7. 2020 dle ust. § 29 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích. 
Ve výše uvedeném místě je místní komunikace uzavřena dlouhodobě a znepřístupňení pro 
motorová vozidla není novým omezením přístup do lokality Vinice I. 
Pevná překážka není dle výše uvedených rozhodnutí černou stavbou. MěÚ Český Brod, odbor 
dopravy a obecní živnostenský úřadu vedl řízení o odstranění pevné překážky a po odvolání proti 
rozhodnutí se řídí rozhodnutím nadřízeného správního orgánu. 
Navržené osazení svislého dopravního značení IP 10a „Slepá pozemní komunikace“ před domem 
č. p. 306 na pravé straně na vjezdu do ulice bude v čas informovat účastníky provozu o ukončení 
pozemní komunikace, po které nelze dále pokračovat. 
Nově byl stanoven v podmínkách minimální průchod v místě pevné překážky dle platných norem a 
to 1,5 m. 
Ve věci námitky k územnímu rozhodnutí městyse Kounice není správní orgán příslušný k řešení 
dané lokality. 
Stanoviska k podaným námitkám, která správní orgán obdržel od městyse Kounice a společnosti 
SEDOZ DZ s.r.o. obsahují identická sdělení s odkazy na výše uvedené rozhodnutí Krajského úřadu 
Středočeského kraje a o rozhodování městyse Kounice jako příslušného silničního správního úřadu 
ve věci zařazení místní komunikace do pasportu komunikací obce Kounice, stejně tak o umístění 
pevné překážky. 
V době vydání návrhu opatření obecné povahy dne 28. 7. 2020, č.j. MUCB 35933/2020 vycházel 
správní orgán z obdržených podkladů a zjištěných rozhodnutí. Řídil se právními předpisy a posoudil 
úplnost dokazování z pohledu žadatele. Námitky podané dne 26. 8. 2020 pod č.j. MUCB 
42134/2020 na základě rozhodnutí uvedených v odůvodnění rozhodnutí zamítl. Oporu ve svém v 
zamítnutí námitek má správní orgán zejména v rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze 
dne 21. 9. 2020, neboť drtivá většina směřovala na umístění pevné překážky. 
Správní orgán, se celým spisem důkladně zabýval a zjistil skutečnosti, které vedly k rozhodnutí tak, 
jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
Při stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci, je dle správního orgánu rozhodující 
skutkový stav v době vydání stanovení. 

Poučení: 
Proti opatření obecné povahy v souladu s ust. § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
nelze podat opravný prostředek. 
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým 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 po 
dobu 15 dnů. 

Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne: 

Razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Doručuje se: 
Veřejnou vyhláškou (ve smyslu ust. § 172 správního řádu) 
Městys Kounice 
Město Český Brod 
Na Vědomí 
Městys Kounice 
Policie ČR KŘP Střed.kraje DI Nymburk, Boleslavská tř. 1831, 288 02 Nymburk 
HZS Kolín, Polepská 634, 280 02 Kolín 
Zdravotnická záchranná služba Stř. kraje p.o., Žižkova 282, 282 01 Český Brod 
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