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Městský úřad Nymburk
Odb or Správy měs t S k é h o maje tk u

2

NáměstíPřem V Slovo“U 163
288 02 Nymburk

Spisová znač|<a:

MUNYIVI-050/38680/2022/K0]

čisıø jednani;

ı\/ı

Vyřizuje:

Iveta Koláčná

Telefon:

325 501 208
iveta.kolacna@meu-nbk.cZ
23.5.2022

E-mail:

Nymbur|‹:

STRABAG

a.s.

Uı\ıYıvı-050/38680/2022/Køı
Kačírkova 982/4

158 00

PRAHA 5

ıv
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLASKOU

opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Nymburk, Odbor správy městského majetku, jako příslušný orgán státní správy podle
ustanovení § 124 Odst. 6 zál‹ona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o silničním provoZu“), na základě návrhu ze dne 25.03.2022, který
podala Společnost STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744, zastoupená na Zá|<Iadě
plné moci společností JAZNAK spol. S r.o., Vinec 26, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 48952621 a po písemném
vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství, Středočeského kraje, dopravního inspektorátu Nymburk ze dne
09.05.2022, č.j.: KRPS-115628-2/ČJ-2022-010806, podle § 77 Odst. 1 písm. c) zákona O silničním provozu

stanoví

přechodnou úpravu provozu dopravního značení na komunikaci
města Nymburka, zdůvodu rekonstrukce povrchu komunikace

uzavírky.

Přirealizaci

č.
č.

III/33012 a ll/330, správní
Ill/33012 a

její

obvod

částečné a úplné

`

uvedenýchprací bude osazeno přechodné dopravní značení dle schémat DIO, která jsou

přílohou a zároveň .nedílnou součástí tohoto stanovení.

Osazení dopravního značení bude provedeno vsouladu S ustanovením Zá|‹ona Č. 361/2000 Sb., vyhlášky
l\/ID 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 Změna provozu nebo veřejný Zájem.
Policie ČR má právo kontroly a předložení dalších podmínek, Zajišťujících bezpečnost a plynulost silničního
provozu.

_

Termín přechodné úpravıprovozu: 06.06.2022 - 17.06.2022
Za umístění domťavních značek odpovídá,:_pan Vladimír Ptáček,

+420 325 501 101
wwwmesto-nymburl‹.cZ
Tel.:

tel.:

602 516512 - stavbyvedoucí.

mail@meu-nbk.cZ
Datová schránka: 86abcbd
E-mail:

v
Stanovení dopravního Značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, přıpadnev jiné opatrenı
dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.

/

I

Odůvodnění:
Městský úřad Nymburk, Odbor správy městského majetku stanovil přechodnou úpravu provozu na
základě návrhu žadatele ze dne 25.03.2022 po písemném vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství,
Středočeského kraje, dopravního inspektorátu Nymburk ze dne 09.05.2022, č.j.: KRPS-115628-2/ČJ-2022
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 Zál‹ona
předpisů nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým

č.

500/2004

Sb., správní řád,

ve Znění pozdějších

dnem po dni vyvěšení této vyhlášky.

Příloha:

2x DIO, závazné StanoviS|<o Policie ČR-Dl Nymburk.
Iveta |<oláčná

referentka odboru

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Nymburk a
dnů.

Vyvěšeno dne

Sejmuto

OÚ

Písty

po dobu 15

dne:..................

Zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup 24.05.2022 na WWW.mesto-nymburk.cZ
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí

oznámení.

Obdrží:
Veře_inou_vyhláš|‹ou ívesmyslu § 172§právního řádu)
-

-

žádostjjo vyvěšení na úřední desce obce;

MěÚ Nymburk-l‹ vyvěšení na úřednídesce
OÚ Písty- k vyvěšení na úřední desce

Po nabytí účinnosti
-

- se

OOP obdrží:

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Dl
Žadatel

Nymburk

JAZNAK spol. S

r.o., Vinec 26, 293 01 Mladá Boleslav
IDSK Stř. kraje Praha 8
Na vědomí: KSÚS Stř. kraje, p.o., Zborovská 11, Praha 5
-

-

+420 325 501 101
Www.meSto-nymburk.cZ
Tel.:

mai|@meu-nbk.cZ
Datová Schránka: 86abcbd
E-mail:

JIDI
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Nymburk
Dopravní inspektorát
Boleslavská 1831, 288 O2 Nymburk
Č.

j.

KRPS~'í15628~2/ČJ~2022~0108G6

Nymburk 9. května 2022
Počet stran: 2
Přílohy: 2/2

JAZNAK spol.

S

r.0.

Vinec 26
293 O1 Mladá Boleslav
Písty

-

rekonstrukce komunikace ~ závazné stanovisko DI

PČR Nymburk.

Dopravní inspektorát PČR Nymburk na základě Vaši žádosti ve věci zvláštního užívání a
předloženého návrhu přechodné úpravy provozu na shora uvedenou akci, Vám po prostudování
a provedeném šetření sděluje následující stanovisko.
Předmětem zvláštního užívání jsou Stavební práce při rekonstrukcí komunikace silnice č.
III/33012 V obci Písty.
_
Dopravní inspektorát PCR Nymburk jako příslušný orgán podle § 25 odst. 1 Zákona
č.13/1997 Sb., O pozemních komunikacích, ve Znění pozdějších předpisů, SOUHLASĚ se
Zvláštním užíváním Silnice Č. Ill/33012 voboi Písty dle § 25 odst. 6 plsm. c) bod 3 Zákona
č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve Znění pozdějších předpisů a S realizací
předloženého návrhu dopravního Značení při dodržení níže uvedených podmínek.
Bude zajištěn bezpečný přístup do nemovitosti dotčených stavbou.
Uzavírka silnice bude vdostatećném předstihu oznámena a projednána S majiteli všech
dotčených nemovitostí.
Otevřené výkopy musí být řádné označeny, zajištěny proti pádu chodců a za snížené
viditelnosti osvëtleny.

.

V případě omezení

prüchodnosti

chodců, bude chodník uzavřen a chodci na tuto

Skutečnost upozorněni.
Vdobé, kdy nebudou probíhat práce, bude omezeni v maximální možné míře
minimalízováho (nesmí však dojít k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích).
Dopravní značení, které je v rozporu S přechodnou úpravou provozu, bude Zakryto.
Dopravni značení musi být osazeno podle zásad pro označování pracovních míst na
pozemních komunikacích ~ TP 66.
Dopravní značky musi být rozmérem a barevným provedením vsouladu svyhláškou Č.
294/2015 $b., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Dopravni značky
užívané k přechoclnému dopravnímu Značení musí být provedeny výhradnějako reflexní.
Provedení a umístění dopravních značek musí být V souladu S ČSN EN 12 899.
Po ukončení akce musí být povrch uveden do řádného stavu a dopravní značky užité na
akci ihned odstraněny.
Jako dotčený orgán podle § T7 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., O provozu na
pozemních komunikacích požadujeme v přechodné úpravě provozu zohlednit výše uvedené
podmínky.
Dopravní inspektorát PČR Nymburk si vyhrazuje možnost stanovit další podmínky, které si
vyžádají naléhavé okolnosti při zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
Zpracoval: nprap.

Jiří

Kopřiva, &#61!i80;tsl.:

974 878 253

43.4644.13035B71`i'

