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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem
příslušný podle § 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 kterou podalo dne 05.11.2018 SVJ č.p. 326, 327, 328 a 339, Dukelská, 289 23
Milovice (dále jen žadatel), po písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR – Krajského
ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru vnější služby Nymburk, Dopravního
inspektorátu, Boleslavská 1831, 288 29 Nymburk, ze dne 12.10.2018 pod č.j. KRPS-3043911/ČJ-2018-010806-ZU,
I. podle § 19a odst. 1 zákona o pozemních komunikacích
d o č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í na místní komunikaci ulice Dukelská v Milovicích
z důvodu rekonstrukce vodovodní přípojky umístěním DZ B 28 Zákaz zastavení, DT E 13 „Text nebo
symbol“, s uvedením data platnosti a E8b Průběh úseku.
II. podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu
s t a n o v í přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci ulice Dukelská v Milovicích
z důvodu rekonstrukce vodovodní přípojky, po písemném vyjádření Policie ČR, Krajského
ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru vnější služby Nymburk, Dopravního
inspektorátu, Boleslavská 1831, 288 29 Nymburk, ze dne 12.10.2018 pod č.j. KRPS-3043911/ČJ-2018-010806-ZU
Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:
1. Zahájení přechodné úpravy provozu bude dne: 03.12.2018
2. Ukončení přechodné dopravy provozu bude dne: 12.12.2018
3. Umístění dopravního značení bude provedeno dle vyjádření Policie ČR – Krajským
ředitelstvím policie Středočeského kraje, Územním odborem vnější služby Nymburk,
Dopravním inspektorátem, Boleslavská 1831, 288 29 Nymburk a v souladu KRPS304391-1/ČJ-2018-010806-ZU ze dne 12.10.2018.
4. Dopravní značení musí být umístěno v souladu s TP 66 Zásady pro označování
pracovních míst. Za snížené viditelnosti budou použita výstražná světla dle TP 66.
5. Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., a zákonu o
silničním provozu. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo

případně na sloupech veřejného osvětlení. Musí být provedeny dle příslušné ČSN EN
12899-1. Dopravní značky včetně nosičů a spojovacích součástí musí být schváleny MD
ČR.
6. Žadatel zajistí umístění DZ B 28 Zákaz zastavení + E 13„Text nebo symbol“ s uvedením
data a hodiny akce, podle tohoto opatření obecné povahy nejméně 7 dní před dnem
dočasného zákazu (§19a odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích), a stanovení
přechodné úpravy provozu – opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po
vyvěšení (§ 77 odst. 5 zákona o silničním provozu).
7. Dopravní značení bude instalováno odbornou osobou.
Odůvodnění:
Dne 05.11.2018 bylo žadatelem požádáno o stanovení dočasného zákazu zastavení na místní
komunikaci ulice Dukelská v Milovicích, od 03.12.2018 do 12.12.2018. Důvodem pro toto
stanovení je rekonstrukce vodovodní přípojky. Žadatel potřebuje, aby nebyla na místní
komunikaci zaparkovaná vozidla, v době kdy budou probíhat výkopové práce, která by bránila v
akci.
Poučení:
Dle ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, proti opatření obecné
povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem
po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.
Ing. Alena Novotná
vedoucí odboru dopravy
(otisk úředního razítka)

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ……………………….

Sejmuto dne: ………………………….

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup: 07.11.2018

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
Po nabytí účinnosti OOP obdrží:
SVJ č.p. 326,327,328 a 329, Dukelská, 289 23 Milovice
Policie ČR-KŘ, Územní odbor vnější služby Nymburk, Dopravní inspektorát, Boleslavská 1831,
288 29 Nymburk, IDDS: 2dtai5u

