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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Kolín, odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy 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 č. 361/2000 Sb.“), na podkladě podnětu Obce Nová Ves I
se sídlem Václavské náměstí 22, 280 02 Kolín, IČ 00235580 v zastoupení plné moci Asig s.r.o. se
sídlem Budovatelů 324, 533 12 Chvaletice, IČ 25954849 a po předchozím písemném vyjádření Policie
ČR Krajského řed. policie Stř. kraje, dopravního inspektorátu Kolín k návrhu místní úpravy provozu,
postupem podle § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb.
stanovuje
místní úpravu provozu na místní komunikaci (parkovišti) v obci Nová Ves I (viz. sit. schéma
v příloze) takto:
Svislé dopravní značení (dále jen DZ)
B 28 – „Zákaz zastavení“ …………………..………….…. 2 x
E 13 – dod. tabulka „Druh vozidla“ s užitím symbolu
nákladního automobilu a údajem o časovém omezení
platnosti zákazu 22,00 – 06,00 hod. ……………..... 2 x
IP 11c – „Parkoviště podélné stání“ ……………..……… 1 x
E 9 – dod. tabulka „Druh vozidla“ s užitím symbolu
osobního automobilu ………..…………………….. 1 x
a
vodorovné dopravní značení (dále jen VDZ)
V 10a – „Stání podélné“
V 12b – „Žluté zkřížené čáry“
V 13 – „Šikmé rovnoběžné čáry“
bude instalováno či vyznačeno při uvedené místní
komunikaci v místech v souladu se situačním schématem,
které je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto
stanovení.
Součástí místní úpravy provozu je zrušení stávajícího svislého dopravního značení pro označení
parkoviště při dvou sjezdech ze silnice č. I/38 na toto.
./3

Další podmínky:
Realizaci místní úpravy provozu zajistí žadatel, který je zároveň vlastníkem a správcem dotčené
místní komunikace, na vlastní náklady prostřednictvím odborné firmy.
Důvod místní úpravy provozu:
Místní úprava provozu se na podkladě podnětu žadatele stanovuje z důvodu potřeby zamezení
parkování nákladních automobilů na předmětném parkovišti v nočních hodinách a dále z důvodu
potřeby vyznačení parkoviště pro osobní automobily.
Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, ČSN EN 12899-1, Technickým podmínkám TP 133 – Zásadám pro vodorovné dopravní
značení na pozemních komunikacích a být osazeno ve stanovené výšce a vzdálenosti podle
Technických podmínek TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.
Platnost místní úpravy provozu není časově omezena.
Odůvodnění
Městský úřad Kolín, odbor dopravy obdržel dne 18.8.2021 podnět Obce Nová Ves I se sídlem
Václavské náměstí 22, 280 02 Kolín v zastoupení Asig s.r.o. se sídlem Budovatelů 324, 533 12
Chvaletice k místní úpravě provozu na místní komunikaci (parkovišti) v obci Nová Ves I z důvodu
potřeby zamezení parkování nákladních automobilů na předmětném parkovišti v nočních hodinách a
dále z důvodu potřeby vyznačení parkoviště pro osobní automobily.
Návrh místní úpravy provozu správní orgán ve smyslu ust. § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.
správní orgán projednal s dotčeným orgánem policie ČR, který se k tomuto vyjádřil opatřením
vydaném pod č.j. KRPS-195309-1/ČJ-2021-010406-DOŽ (ze dne 17.8.2021).
Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci bylo opatřením MěÚ Kolín
odboru dopravy vydaném pod č.j. MUKOLIN/OD 77996/21-vol (ze dne 8.9.2021) ve smyslu § 172
správního řádu zveřejněno na úřední desce MěÚ Kolín od 10.9.2021 do 29.9.2021. V zákonné lhůtě
do 30-ti dnů ode dne zveřejnění oznámení, kterým je 15-tý den vyvěšení, nebyly k tomuto vzneseny
žádné připomínky, návrhy ani námitky. Na podkladě uvedeného byla následně tímto opatřením
stanovena uvedená místní úprava provozu.
Poučení
Podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
otisk úředního razítka
Mgr. Miroslav Babák
vedoucí odboru dopravy

Doručuje se:
Veřejnou vyhláškou (ve smyslu § 172 správního řádu)
Obec Nová Ves I, Václavské náměstí 22, 280 02 Kolín
v zastoupení plné moci Asig s.r.o., Budovatelů 324, 533 12 Chvaletice
Obec Nová Ves I, Václavské náměstí 22, 280 02 Kolín
se žádostí o vyvěšení na úřední desce OÚ Velim
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
se žádostí o vyvěšení na úřední desce MěÚ Kolín
Policie ČR Krajské řed. policie Stř. kraje DI, Václavská 11, 280 16 Kolín III

Toto stanovení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne ……………………………….
Sejmuto dne ………………………………
Razítko orgánu a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí stanovení
Městský úřad Kolín
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