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opatření obecné povahy

-

wnlÁšxou

stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Kolín, odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 77 odst. 1
písm, c) a § 124 odst. 6 zákona č.361/2000 Sb, o provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon 361/2000 Sb.") dle návrhu žadatele spoleěnosti AZ Elektrostav
a,s,, se sídlem: Bobnická 2020,288 02 Nymburk, lČ,:45149909 podaného v zastoupeni na základé
plné moci spoleěností SEDOZ DZ, s.r.o., lČ,: 24218537, se sídlem: Primátorská 296/38, 180 00 Praha
8 - Libeň po písemném vyjádření Policie Čn rŘ Policie Středočeského kraje, t]zemní odbor Kolín Dopravní inspektorát ěj. KRPs-63729-2lČJ-2022-o1 0406

stanoví v souladu s ustanovením § 77, odst. í, zákona č.36{/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisŮ přechodnou úpravu dopravního znaěení na silnici tll/3288, lr/.t32719 a mísiních
komunikacích v obci Dománovice v obvodu své púsobnostiz dúvodu obnovy NN takto:

Pii lealizgci stavbv NN v obci
přpchodné

Dománovice bude na výše uvedených komunikacích osazeno
dopravní znaěení dle čtvř schémat DIo. která isou pří|ohou a zároveň nedí|nou součá§í
tohoto stanovení.
VPříPadě, Že si stavbavyžádá změnu polohy autobusové zastávky v obci Dománovice bude
přemístěna a oznaČena dle požadavku dopravce - IDSK, Sokotovská í00/94, í86 0o Praha 8.
Dopravce bude o přesunutí zastávky dte jeho požadavků informován v 7 denním předstihu.

OsazenÍ dopravního znaěení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona ě.361/2ooo sb.,
vYhláŠkY MD ě. 29412015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
ve znění pozdějších předpisů (riěinnost od,1.1.2016) a musí být vsouladu s Čstl EN12899-1.
DoPravní značení,které bude v rozporu s touto přechodnou úpravou provozu, bude zakryto nebo
PřelePeno škňacípáskou. Dopravní znaěení musí být instalováno odbornou osobou.
Městský úřad Kolín - odbor dopravy si vyhrazuje právo stanovení přechodné úpravy dopravního
znaČenízměnit nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna provozu nebo veřejný zfiém.
Policie ČR má právo kontroiy a předloženíÓalších podmínei, zajišťujícíchueŽpáenóst a plynulost
ďlniČního provozu a budou splněny jejípodmínkystanovené ve výše citovaném stanovisku.
Za §nÍŽené viditelnosti bude pracovní místo řádně osvětleno, případné vÝkopv musí být zabezpečenv
proti pádu chodců,

Odpovědná osoba za přechodné dopravní značeníje p, Václav Novák, tel.: 606 678 313.

Termín osazení dopravního značeníje: 16.6.- 5.8.2022.
Stanovení dopravního znaěení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření

dotčeného správního rlřadu vyžadovanézvláštními předpisy.
.l2

odúvodnění:
Městský úřad Kolín, odbor dopr_avy stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele
po písemnémvyjádření Policie CR. V souladu s ustanovením §77, odst. 5, zákona ě,361/2000 Sb., ve

znění pozdějších předpisů zdejšírlřad nedoručoval návrh opatření obecné povahy a nevyzýval

dotčenéosoby k projednání připomínek nebo námitek. Opatření obecné povahy nabývá rlčinnosti
pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky na rlřední desce. Právní účinkydoručenímá výhradně
doruěení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky MětJ Kolín.

poučenío odvolání:
Proti opatření obecné povahy dle

§ 173 odst. 2

pozdějších předpisů nelze podat opravný prostředek,

záRona ě. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění

otisk úředního razítka
Mgr. Miroslav Babák
vedoucí odboru dopravy

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřednídesce Městského rlřadu Kolín a Obecního
úřadu Dománovice po dobu ,15 dnů,

Vyvěšeno o^"

.,§.,..e,

Razítko,podpis

A/e

Sejmuto dne

/.%,.4/

Potvrzení prosím vrat'te zdejšímu odboru!
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Dománovice 9, 280 02 Kolín 2

tčo: oolzszoz

Doručuje se:
AZ Elektrostav a.s., Bobnická 2020,288 02 Nymburk
zast, SEDOZ DZ, s.r.o,, Primátorská 296/38, ,t80 00 Praha 8
Policie ČR Xraj, řed. policie Stř. kraje Dl Kolín

-

Libeň

Vg.řeingll yvhláškou (ve smvslu § ,172 správního řádu) - se žádostí o vyvěšení na rjřední desce obce:
město Kolín, Karlovo náměstí 78,28O 12 Kolin
obec Dománovice, Dománovice 9, 280 02 Kolín
IDSK, Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
Městský úřad
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a2

čj.: MUKoLlN/oD 54656l22-nq

