Magistrát města Mladá Boleslav
odbor dopravy a silničního hospodářství – oddělení dopravy a SH
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JUDr. Zdeněk Čurda
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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako orgán státní správy
příslušný dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě žádosti, kterou dne 28. června 2016
podala Správa železniční dopravní cesty, st. org., Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha
7, IČ 70994234, po předchozím souhlasu Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje,
Územní odbor Mladá Boleslav, Dopravní inspektorát Mladá Boleslav, ze dne 3.5.2016,
ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů, a v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
formou opatření veřejné povahy podle ust. § 173 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
spočívající v umístění svislého dopravního značení - zákazových a příkazových dopravních značek,
na silnici č. II/279 v obci Horní Bousov, silnicích č. III/2768 a III/27515 na křižovatce Plazy – Kolomuty,
v souladu s předloženým dopravním opatřením, které je nedílnou součástí tohoto stanovení.
Komunikace: silnice č. II/279 v obci Horní Bousov
silnice č. III/2768 a III/27515 na křižovatce Plazy - Kolomuty
Dopravní značení: viz. návrh dopravního značení vypracovaný fy JAZNAK spol. s r.o., Vinec 26, 293 01
Mladá Boleslav, detail 4 zak.č. S 1771 a detail 5 zak.č. 1772
Odpovědná osoba: SŽDC – vedoucí traťmistrovského úseku Mladá Boleslav – Bígl Jindřich, telefon č.
725712673
Způsob vyznačení: dopravní značení je stanoveno na základě návrhu vypracovaného fy JAZNAK spol.
s r.o., Vinec 26, 293 01 Mladá Boleslav, detail 4 zak.č. S 1771 a detail 5 zak.č. 1772,
které je přílohou tohoto stanovení.
DZ bude umisťovat odborně způsobilá firma: JAZNAK spol. s.r.o., Vinec 26, 293 01 Mladá Boleslav

Přechodná úprava provozu je platná: od 07,00 hod. dne 5.7.2016 do 18,00 hod. dne 11.7.2016
Podmínky provedení dopravního značení :
1. Dopravní značení musí provedením odpovídat zákonu č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN 01 8020, ČSN-EN 12 8991, vč. nár. přílohy a platnými právními předpisy a musí být v souladu se zásadami pro dopravní
značení na pozemních komunikacích – TP 66.
2. Bude užito dopravní značení v reflexním provedení v základní velikosti, umístěno na červenobílých
pruhovaných sloupcích, spodní hrana bude min. 60 cm nad vozovkou. Umístění bude provedeno

dle návrhu dopravního značení vypracovaného fy JAZNAK spol. s.r.o., Vinec 26, 293 01 Mladá
Boleslav, detail 4 zak.č. S 1771 a detail 5 zak.č. 1772, odsouhlaseného PČR – DI Mladá Boleslav
ze dne 3.5.2016.
3. Dopravní značení bude zajištěno proti posunutí, otočení nebo pádu, k čemuž by mohlo dojít vlivem
povětrnostních podmínek či silničního provozu.
4. Dopravní značení smí být umístěno jen po dobu nezbytně nutnou k zajištění bezpečnosti silničního
provozu a v termínu uvedeném v tomto stanovení. Bude odstraněno neprodleně poté, co ztratí své
opodstatnění.
5. Místní úprava provozu, která je v rozporu s přechodnou úpravou bude zakryta.
Odůvodnění:
Dne 28.6..2016 podala Správa železniční dopravní cesty, st. org., Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská
24, 170 00 Praha 7, IČ 70994234, zdejšímu správnímu orgánu návrh na stanovení přechodné úpravy
provozu na silnici č. II/279 v obci Horní Bousov, na silnicích č. III/2768 a III/27515 na křižovatce Plazy –
Kolomuty, z důvodu úplné uzavírky silnice č. 16, v místě železničního přejezdu trati Mladá Boleslav – Stará
Paka – oprava železničního svršku a přejezdu.
Zdejší správní orgán návrh v souladu s § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu projednal celou věc s
dotčeným orgánem - Policií ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mladá
Boleslav, Dopravní inspektorát Mladá Boleslav.
Na podkladě žádosti a souhlasného stanoviska Policie ČR dospěl zdejší správní orgán k závěru, že vydá
toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena výše uvedená přechodná úprava provozu. Správní
orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po
písemném vyjádření příslušného orgánu policie jako opatření obecné povahy postupem dle části šesté
správního řádu.
Poučení:
Podle § 173 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“) proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze
soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze
vydat do 3 let od účinnosti opatření.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.
JUDr. Zdeněk Čurda
referent odboru dopravy a SH

Opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci bude
vyvěšeno na úřední desce a v elektronické podobě zveřejněno na webových stránkách Magistrátu
města Mladá Boleslav http:IIwww.mb-net.cz/?page=uredni-deska, Městského úřadu Dolní Bousov
http:IIwww.dolni-bousov.cz , Obecního úřadu Kolomuty http:IIwww.kolomuty.cz a Obecního úřadu
Plazy http:IIwww.plazy.cz
Obdrží:
Správa železniční dopravní cesty, st. org., Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
Město Dolní Bousov, nám. TGM 1, 294 04 Dolní Bousov – s žádostí o vyvěšení na úřední desce a
webových stránkách
Obec Kolomuty, Kolomuty 2, 293 01 Mladá Boleslav - s žádostí o vyvěšení na úřední desce a webových
stránkách
Obec Plazy, Plazy 46, 293 01 Mladá Boleslav- s žádostí o vyvěšení na úřední desce a webových
stránkách
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., Zborovská 114, 150 21 Praha 5
Policie ČR – DI Mladá Boleslav
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

