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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství příslušný podle ustanovení § 124 odst. 6
zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti žadatele ze dne 31.3.2021
z důvodu parkování vozidla přepravujícího osobu těžce zdravotně postiženou na komunikaci a po projednání
s příslušným orgánem Policie ČR, KŘ Středočeského kraje, DI Kutná Hora, vyjádření č.j.: KRPS-459721/ČJ-2021-010506-ZZ ze dne 2.3.2021.
stanoví
podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích (dále jen „vyhl. č. 294/2015“), přechodnou úpravu provozu
na pozemní komunikaci.
Jedná se o přechodné umístění svislé dopravní značky IP 12 (Vyhrazené parkoviště), na které bude místo
nápisu „RÉSERVÉ“ uveden mezinárodní symbol přístupnosti, tato dopravní značka bude doplněna
o DT „E13“ (Text nebo symbol) s textem „CD358261“, svislé dopravní značení bude doplněno vodorovným
DZ „V 10f“ (Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce
pohybově postiženou), které bude provedeno bílým plastem nebo v zádlažbě bílou dlažbou, dle přiložené
situace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení (viz příloha)
na komunikaci:
účinnost:

ul. 17. listopadu před domem č.p. 97, Kutná Hora
od 7.4.2021 do 31.12.2025

za níže uvedených podmínek:
1.
2.
3.
4.
5.

Uživatel bude dopravní značení udržovat v čitelném stavu po celou dobu platnosti.
Parkovací stání bude v souladu s ČSN 73 6056 a vyhl. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Dopravní značka musí být upevněna na kovovém sloupku nebo na konstrukcích, případně
na sloupu veřejného osvětlení a nesmí zasahovat do průjezdného profilu komunikace.
Uživatel vyhrazené parkování je povinen dodržovat příslušné právní předpisy.
Uživatel zajistí splnění podmínek stanovených v písemném vyjádření KŘ Policie Středočeského
kraje DI Kutná Hora č.j.: KRPS-45972-1/ČJ-2021-010506-ZZ ze dne 2.3.2021.
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6.
7.
8.
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Dopravní značení bude překontrolováno a jeho instalace odsouhlasena zápisem od KŘ Policie
Středočeského kraje DI Kutná Hora.
Dopravní značení bude provedeno a instalováno odbornou firmou v souladu se všemi současně
platnými právními normami a technickými předpisy (TP).
Uživatel vyhrazeného parkování po ukončení jeho užívání zajistí odstranění vodorovného dopravního
značení V 10f odbornou firmou.

Odůvodnění:
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství předmětnou úpravu projednal
s dotčeným orgánem Policie ČR. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem tohoto řízení je osazení
dopravního značení, jehož realizace zakládá účastníkům provozu odlišné povinnosti oproti stanovené místní
úpravě provozu na pozemních komunikacích, postupoval příslušný správní orgán podle části šesté zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „správní řád“). V rámci stanovení
přechodné úpravy formou opatření obecné povahy lze využít možnosti dle § 173 správního řádu a
neprovádět projednání tohoto opatření s dotčenými osobami. Podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu,
jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje silniční správní úřad
návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. Umístění
dopravního značení je vydáno na základě doložené žádosti.
Poučení:
Proti stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek
dle § 173 odst. 2 správního řádu.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Kateřina Křížová
referent pro silniční hospodářství

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

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:
Žadatel
Město Kutná Hora, odbor investic, technické oddělení
Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora, Dopravní inspektorát, IDDS:
2dtai5u
Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka
Kancelář tajemníka se žádostí o bezodkladné vyvěšení dokumentu na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů
a o zpětné zaslání potvrzeného opatření.

Příloha: DIO

