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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy č. 14/17
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad
Labem, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a právních úprav, (dále jen zákon o silničním provozu), na základě žádosti ze dne
12.04.2017, podané právnickou osobou Czech Retail Projekt Gamma k.s., IČ: 02054787,
Obchodní 266, 431 11 Otvice, po předchozím písemném vyjádření Policie České
republiky, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru vnější
služby Nymburk, Dopravního inspektorátu, Boleslavská 1831, 288 29 Nymburk, č.j.
KRPS-123776-1/ČJ-2016-010806-PD, ze dne 26.04.2016, podle § 77 odst. 1 písm. c)
zákona o silničním provozu
stanovuje
místní úpravu provozu na účelové komunikaci v lokalitě parkoviště v blízkosti ulice
Italská v Milovicích, správní obvod Lysá nad Labem, v souladu s § 61 odst. 2 zákona o
provozu na pozemní komunikaci, umístěním svislého a vodorovného dopravního
značení:
DZ IP 19 Řadící pruhy
DZ IP 12 Vyhrazené parkoviště (3x)
DT E1 Počet (2x)
DZ IZ 8b Konec zóny s dopravním omezením
DZ V 10f Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo
osobu těžce pohybově postiženou

Umístění dopravního značení bude provedeno dle přiloženého vyjádření Policie ČR –
Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, Územním odborem vnější služby
Nymburk, Dopravním inspektorátem, Boleslavská 1831, 288 29 Nymburk, KRPS123776-1/ČJ-2016-010806-PD ze dne 26.04.2016, které je nedílnou součástí tohoto
stanovení, za níže uvedených podmínek pro realizaci:
Dopravní značení se provede jako: stálé svislé dopravní značky
Velikost dopravního značení:
základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení:
Platnost úpravy:
Důvod:

reflexní
TRVALE
Záměr je zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního
provozuj nově vybudovaném parkovišti.

Další podmínky pro osazení místní úpravy provozu:
1. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích,
případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
2. Před instalací svislého dopravního značení musí být vytyčeny inženýrské sítě,
instalací dopravního značení nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemních
inženýrských sítí.
3. Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou. Náklady na provedení
dopravního značení hradí žadatel.
4. Dopravní značky svým umístěním a barevným provedením musí odpovídat
vyhlášce č. 30/2001 Sb., ČSN 018020 a splňovat podmínky uvedené v publikaci
Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích – TP 65 (II. vydání).
5. Před instalací dopravního značení musí správce komunikace určit druh použitého
materiálu a způsob uchycení nebo provedení DZ.
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy, si vyhrazuje právo ve spolupráci s Policií
ČR-KŘ DI Nymburk toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat
veřejný zájem.
Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné
opatření dotčeného správního úřadu, vyžadované zvláštními předpisy.
Odůvodnění:
Dne 12.04.2017 zahájil Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy, Husovo náměstí
23, 289 22 Lysá nad Labem, na základě žádosti Czech Retail Projekt Gamma k.s., IČ:
02054787, Obchodní 266, 431 11 Otvice, řízení o návrhu opatření obecné povahy pro
stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci v lokalitě parkoviště v blízkosti
ulice Italská v Milovicích, správní obvod Lysá nad Labem, v souladu s § 61 odst. 2
zákona o provozu na pozemních komunikacích, umístěním svislého dopravního značení
DZ IP 19 Řadící pruhy, DZ IP 12 Vyhrazené parkoviště (3x), DT E1 Počet (2x), DZ IZ 8b Konec
zóny s dopravním omezením, DZ V 10f Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu
těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou, odsouhlaseného dne 26.04.2016

Policií ČR–Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, Územním odborem vnější
služby Nymburk, Dopravním inspektorátem, Boleslavská 1831, 288 29 Nymburk a
v souladu s vyjádření Policie ČR – Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje,
Územním odborem vnější služby Nymburk, Dopravním inspektorátem, Boleslavská
1831, 288 29 Nymburk, KRPS-123776-1/ČJ-2016-010806-PD ze dne 26.04.2016, které
je nedílnou součástí tohoto stanovení. Důvodem stanovení místní úpravy provozu je
zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na nově vzniklém parkovišti.

K žádosti bylo doloženo písemné souhlasné vyjádření dotčeného orgánu policie – Policie
České republiky, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru
vnější služby Nymburk, Dopravního inspektorátu, Boleslavská 1831, 288 29 Nymburk,
vydané pod č.j. KRPS-123776-1/ČJ-2016-010806-PD dne 26.04.2016.
Správní orgán žádost posoudil dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a právních
úprav a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů a právních úprav a zpracoval návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní
úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Oznámení o návrhu opatření obecní povahy pro stanovení místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu v Lysé nad
Labem a úřední desce Městského úřadu Milovice ve dnech 25.04.2017 – 11.05.2017.
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem
vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo i jiné osoby,
jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, byli
vyzváni, že mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné
námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění na odbor dopravy
Městského úřadu v Lysé nad Labem.
Na základě vyvěšení návrhu opatření obecné povahy nebyly od zveřejnění podány
námitky a připomínky.
Poučení:
Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, opatření obecné
povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky. Ve smyslu
ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řad, nelze proti opatření obecné
povahy podat řádný opravný prostředek. Ve smyslu ustanovení § 101 a násl. soudního řádu
je možný přezkum u soudu.
Ing. Alena Novotná
vedoucí odboru dopravy
(otisk úředního razítka)
Příloha
1x situace
Podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední
desce Městského úřadu v Lysé nad Labem a úřední desce Městského úřadu Milovice po
dobu 15-ti dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této
lhůty je dnem doručení. Oznámení bude vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též
způsobem umožňujícím dálkový přístup a to na www.mestolysa.cz.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ……………………….

Sejmuto dne: ………………………….

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup: 30.05.2017
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
MěÚ Lysá nad Labem, odbor vnitřních věcí, – k vyvěšení na úřední desce
MěÚ Milovice – k vyvěšení na úřední desce
Czech Retail Projekt Gamma k.s., Obchodní 266, 431 11 Otvice
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor vnější služby Nymburk,
Dopravní inspektorát, Boleslavská 1831, 288 29 Nymburk, IDDS: 2dtai5u

