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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

opatření obecné povahy  

 
Městský úřad Lysá nad Labem obce s rozšířenou působností, odbor dopravy, správní orgán oprávněný 

ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. 

c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen: „zákon o silničním provozu“), na základě ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

v platném znění (dále jen: „správní řád“) 

 

v y d á v á    o p a t ř e n í    o b e c n é    povahy 

 

spočívající 

 

ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, silnice č. III/24511, č. II/272 a 

MK v obci Kounice, z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 

 

Správní orgán, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném 

vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, dopravního inspektorátu 

Nymburk, vydaném pod č. j. KRPS-258202-1/ČJ-2021-010806-ZU dne 18.10.2021, 

 

s t a n o v í 

 

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., přechodnou 

úpravu provozu na pozemních komunikacích – k označení provedení omezení provozu na pozemní 

komunikaci, silnice č. III/24511, č. II/272 a MK v obci Kounice. 

 

Žadatel: CE-DA servis, s. r. o., IČ 06184502, se sídlem Prokopa Holého 586, Velký Osek  

 

Zástupce: SEDOZ DZ, s. r. o., IČ 242318537, se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 

   

K označení použijte dopravní značky dle ověřeného a schváleného DIO (dopravně inženýrské 

opatření), které je součástí a přílohou tohoto opatření obecné povahy.  

 

Dopravní značení a zařízení proveďte jako: dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky 

 

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada 

 

Provedení dopravního značení a zařízení: retroreflexní 



 

Důvod: pokládka sdělovacího kabelového vedení 

 

Platnost úpravy: od 01.11.2021 do 15.11.2021 

 

Odpovědná osoba za řádné provedení úpravy: Ondřej Sedláček, tel.: 774 940 080 

 

Další podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:  

1) Dopravní značení, případně dopravní zařízení, proveďte dle přiloženého situačního plánku, 

pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle odkazu či slovního popisu 

uvedeného v tomto stanovení. 

2) Přechodné dopravní značky musí být umístěny v souladu s TP 66 – Zásady pro označování 

pracovních míst na pozemních komunikacích. Dopravní značení a zařízení musí odpovídat 

vyhlášce č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12899-1. 

3) Žadatel je povinen zajišťovat průběžnou kontrolu a údržbu dopravního značení a zařízení tak, 

aby bylo v řádné stavu.  

4) Dopravní značení bude zajištěno proti posunutí, otočení nebo pádu vlivem provozu popřípadě 

povětrnostních podmínek a instalováno bezprostředně před skutečným zahájením prací. 

5) Přechodná úprava bude instalována po dobu nezbytně nutnou pro stanovený účel, po skončení 

akce bude tato bez prodlení odstraněna. 

6) Místní úprava provozu na dotčených pozemních komunikacích (trvalé dopravní značení), které 

je v rozporu s přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích, bude zneplatněna 

(překryta či přeškrtnuta) a po ukončení akce uvedena do původního stavu. 

7) Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy si vyhrazuje právo stanovení přechodné úpravy 

dopravního značení změnit nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna provozu nebo 

veřejný zájem. Policie ČR má právo kontroly a předložení dalších podmínek, zajišťujících 

bezpečnost a plynulost silničního provozu. 

8) V době, kdy nebudou probíhat práce, bude omezení v maximální možné míře minimalizováno 

(nesmí však dojít k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích). 

9) Bude zajištěn přístup k sousedním nemovitostem. 

10) Uzavírka místní komunikace bude v dostatečném předstihu oznámena a projednána s majiteli 

všech dotčených nemovitostí.  

11) Otevřené výkopy musí být řádně označeny, zajištěny proti pádu chodců a za snížené 

viditelnosti osvětleny. 

12) V případě částečné uzavírky zůstane jízdní pruh šířky min. 2,75 m a při použití DZ č. P7 a P8 

bude zajištěn rozhled pro zastavení (jinak bude použito SSZ). 

 

Upozornění: Toto opatření obecné povahy nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné 

opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy. Tímto stanovením nejsou 

dotčena práva a povinnosti vyplývající z případných smluvních vztahů mezi žadatelem a právnickou 

osobou zajišťující vlastní realizaci dopravního značení. 

 

Odůvodnění: 

 

Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy, zpracoval podklady k žádosti žadatele a na základě 

souhlasných vyjádření příslušných dotčených orgánů věc posoudil a rozhodl o stanovení přechodné 

úpravy provozu na pozemních komunikacích, kdy v podmínkách pro její platnost stanoví zejména 

dodržení souladu provedení dopravního značení dle přiloženého dopravně inženýrského opatření 

(DIO). 

 

Poučení: 

 

Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti 

pátým dnem po vyvěšení. 



v. r. 

Kateřina Uhrová 

                                                           vedoucí odboru dopravy  
                                                                                                                            (otisk úředního razítka) 

 

 
Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce MěÚ Lysá 

nad Labem, Kounice. Současně se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup. Vývěsní 

lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den 

po posledním dni vývěsní lhůty. Poslední den této lhůty je dnem doručení.  

 

 

 

 

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

 

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

 

 

 

 
 
Obdrží: 

Veřejnou vyhláškou (ve smyslu § 172 správního řádu) – se žádostí o vyvěšení na úřední desce obce: 

 

- MěÚ Lysá nad Labem – k vyvěšení na úřední desce 
- MěÚ Kounice – k vyvěšení na úřední desce 

 
Po nabytí účinnosti OOP obdrží: 

- SEDOZ DZ, s. r. o. 

- Městys Kounice 

- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk 
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