
 

 

 

Magistrát města Mladá Boleslav  
odbor dopravy a silničního hospodářství – oddělení dopravy a SH 
Komenského nám. 61, 293 49  Mladá Boleslav, tel. 326 716 332 

 
 
Č.j. ODSH 253-280/2018-22/9.1                                                            V Mladé Boleslavi dne 6. března 2018 

Vyřizuje:  JUDr. Zdeněk Čurda                     

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 

        
 

    Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství, příslušný 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 „o provozu na pozemních komunikacích“), na základě žádosti Policie ČR, 
Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav, Dopravní inspektorát Mladá 
Boleslav pod č.j. KRPS-26835/ČJ-2018-010706-KOM ze dne 23.1.2018 a po projednání s dotčenými orgány 
a subjekty v souladu s ust. § 171 a následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),  

vydává  
 

ve smyslu § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 
 

stanovení místní úpravy provozu 
 

na silnici č. III/27515 most přes řeku Klanici v obci Kolomuty, umístěním svislého dopravního značení: 
- výměna DZ P8 (Přednost před protijedoucími vozidly) za DZ P7 (Přednost protijedoucích vozidel) ve směru  
  do obce Kolomuty a její umístění na žlutozelený fluorescenční podklad, 
- výměna DZ P7 (Přednost protijedoucích vozidel) za DZ P8 (Přednost před protijedoucími vozidly) ve směru  
  k silnici I/16, 
- po dobu 3 měsíců umístění dvou přechodných dopravních značek IP 22 „Pozor změna přednosti  
  v jízdě“,  
z důvodu nevyhovujícího rozhledu před najetím na most ve směru z obce Kolomuty k silnici I/16 a zároveň 
zpomalení vozidel vjíždějících do zastavěného území obce. 
 
Podmínky provedení dopravního značení: 
       Umístění a provedení dopravního značení musí být v souladu s technickými podmínkami TP 65  
(Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích) a ČSN-EN 12 899-1, vč. nár. přílohy a platnými 
předpisy. Musí odpovídat zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 
294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.  
        Umístění provést dle návrhu dopravního značení zaslaného Policií ČR, Krajského ředitelství policie 
Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav, Dopravní inspektorát Mladá Boleslav pod č.j. KRPS-
26835/ČJ-2018-010706-KOM ze dne 23.1.2018.  
 
  Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství, si vyhrazuje právo toto 
stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to vyžádá změna situace v silničním provozu nebo veřejný zájem. 
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Účastníci řízení: 
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav, Dopravní 
inspektorát Mladá Boleslav 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 
00066001 

O d ů v o d n ě n í : 
 

    Dne 23.1.2018 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav, 
Dopravní inspektorát Mladá Boleslav pod č.j. KRPS-26835/ČJ-2018-010706-KOM ze dne 23.1.2018, 
požádala  o stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/27515 most přes řeku Klanici v obci Kolomuty, 
umístěním svislého dopravního značení: 
- výměna DZ P8 (Přednost před protijedoucími vozidly) za DZ P7 (Přednost protijedoucích vozidel) ve směru  
  do obce Kolomuty a její umístění na žlutozelený fluorescenční podklad, 
- výměna DZ P7 (Přednost protijedoucích vozidel) za DZ P8 (Přednost před protijedoucími vozidly) ve směru  
  k silnici I/16, 
- po dobu 3 měsíců umístění dvou přechodných dopravních značek IP 22 „Pozor změna přednosti  
  v jízdě“,  
z důvodu nevyhovujícího rozhledu před najetím na most ve směru z obce Kolomuty k silnici I/16 a zároveň 
zpomalení vozidel vjíždějících do zastavěného území obce. 
 
    V průběhu řízení nebyly vzneseny připomínky nebo námitky. 
    Vzhledem k výše uvedenému Magistrát města Mladé Boleslavi, odbor dopravy a silničního hospodářství 
rozhodl, jak ve výroku uvedeno. 
  
P o u č e n í : 
     Dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření veřejné povahy podat opravný prostředek. Toto 
opatření veřejné povahy nabývá dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu účinnosti patnáctým dnem po dni 
vyvěšení veřejné vyhlášky.     
  
                                                                                                                                  JUDr. Zdeněk Čurda 
                                                                                                                            referent odboru dopravy a SH    
 
    
  
    Opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci bude 
v elektronické podobě zveřejněno na webových stránkách Magistrátu města Mladá Boleslav http:IIwww.mb-
net.cz/?page=uredni-deska  a Obecního úřadu Kolomuty http://www. kolomuty.cz. 
                                                                                               
 
Obdrží: 
Obec Kolomuty – s žádostí o vyvěšení na úřední desce a webových stránkách 
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav, Dopravní 
inspektorát Mladá Boleslav 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org. 
 
     Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města 
Mladá Boleslav a Obecního úřadu Kolomuty. Po sejmutí zašlete zpět na Magistrát města Mladá Boleslav, 
odbor dopravy a silničního hospodářství. 
      
Vyvěšeno dne:                                                                              Sejmuto dne:                                                                           
                                                                                                                                                                                                                              
 
 

 
 
 
 
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení: 

 



 

  

      

 

 


