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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán
podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích) a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě žádosti podané dne
31.01.2019 společností Realitní a stavební společnost s.r.o., IČ 41432037 se sídlem Fantova
693/45, 614 00, Brno - Obřany (dále jen "žadatel"), po předchozím projednání s policií, vydává po
dobu stavebních „Zateplení Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře“ pro umožnění příjezdu a odjezdu
vozidel na staveniště v ulici Jaselská u čp. 932 v Kutné Hoře části Žižkov toto opatření obecné
povahy, kterým:
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 v ul. Jaselská v Kutné Hoře
části Žižkov – viz situace

II. podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu
s t a n o v í přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci Jaselská v Kutné Hoře části
Žižkov – viz situace spočívající v umístění přechodného dopravního značení v rozsahu dle
předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO), které je nedílnou součástí tohoto opatření
obecné povahy.

Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:
Zahájení přechodné úpravy provozu bude dne:
14. 02. 2019
Ukončení přechodné úpravy provozu bude dne:
30. 12. 2019
Dopravní značení bude umístěno dle schváleného DIO - Policie ČR.
Žadatel zajistí umístění DZ B28 „Zákaz zastavení“ podle tohoto opatření obecné povahy
nejméně 7 dní před prvním dnem dočasného zákazu zastavení s vyznačením konkrétního data
platnosti.
5. Jako závazný předpis lze užít Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních
komunikacích TP 66, vydané Centrem dopravního výzkumu v Brně (Zásady pro označování
pracovních míst na pozemních komunikacích).

1.
2.
3.
4.

-26. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo případně na sloupech
veřejného osvětlení. Musí být provedeny dle příslušné ČSN EN 12899-1 a musí být z
retroreflexního materiálu. Dopravní značky včetně nosičů a spojovacích součástí musí být
schváleny MD ČR.
7. Budou splněny podmínky stanovené ve vyjádření KŘ Policie ČR DI Kutná Hora ze dne
29.01.2019, č.j.: KRPS-19512-1/ČJ-2019-010506.
8. Policie ČR si vyhrazuje právo toto vyjádření změnit či doplnit, pokud si to bude
vyžadovat změna situace v silničním provozu nebo z důvodu veřejného zájmu.
9. Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství si vyhrazuje právo
stanovení změnit, nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna silničního provozu nebo
veřejný zájem.
10. Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., a zákonu o silničním
provozu.
11. Dopravní značení bude provedeno a instalováno odbornou firmou. Dopravní značení bude
instalováno v souladu se všemi současně platnými právními normami a technickými předpisy
(TP).
12. Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude přelepeno
škrtací páskou nebo zakryto.
13. Veškeré přechodné DZ bude umístěno tak, aby nezasahovalo do rozhledových poměrů.
14. Na místě prací bude dostatečný počet poučených osob schopných v případě potřeby řídit
silniční provoz. Pohybující se dělníci po komunikacích budou mít ochranný reflexní pracovní
oděv, nebo alespoň reflexní vestu.
15. Osoba odpovědná za osazení, údržbu a demontáž:
 Jaroslav Vaňátko, tel.: 327316331
Odůvodnění
Dne 31.01.2019 bylo žadatelem požádáno o stanovení dočasného zákazu zastavení na místní
komunikaci Jaselská v Kutné Hoře části Žižkov v termínu ode dne 14.02.2019 do dne 31.12.2019.
Důvodem pro toto stanovení je zabezpečení plynulého vjezdu na staveniště z důvodu akce „Zateplení
Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře“ a je nutné, aby na vozovce místní komunikace v době prací
nestála žádná silniční vozidla, která by bránila příjezdu a odjezdu vozidel na staveniště při provádění
stavebních prací. Současně bylo požádáno o stanovení přechodné úpravy provozu během stavebních
prací dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO).
Dotčený orgán - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, vyslovil
s návrhem souhlas ve vyjádření ze dne 29.01.2019, čj. KRPS-19512-1/ČJ-2019-010506.
Poučení
Podle § 173 odst. 2 správního řádu 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 obecné povahy.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.

Ing. Jaromír Ďoubal
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
otisk úředního razítka

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

-3Vyvěšeno dne: ………………………..

Sejmuto dne:

…………………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření
Příloha: návrh DIO
Obdrží:
žadatel
Město Kutná Hora – odbor investic, technické oddělení, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora
Krajské ředitelství Policie ČR Středočeského kraje, DI Kutná Hora, IDDS: 2dtai5u
Město Kutná Hora, kancelář tajemníka
se žádostí o bezodkladné vyvěšení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání
potvrzeného opatření
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