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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad
příslušný dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu"), na základě žádosti, kterou dne 10.08.2022
podal TJ Sokol Holé Vrchy, Holé Vrchy 24, Dobrovice, 294 46 Semčice, a po předchozím písemném
vyjádření Policie ČR Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav,
Dopravní inspektorát Mladá Boleslav KRPS-141805/ČJ-2022-010706-KOM ze dne 01.06.2022.
I. ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm.c) zákona č. 361/2000 Sb.,o provozu na pozemních
komunikacích a v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
stanovuje přechodné dopravní značení, viz. přiložená situace, které bude užito v souvislosti
s úplnou uzavírkou silnice III/27515 v úseku Kolomuty (konec obce) – křižovatka směr Týnec,
z důvodu konání cyklistického závodu Českého poháru v cyklokrosu – TOI TOI CUP, formou
opatření obecné povahy podle ust. § 173 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád.
spočívající v umístění svislého dopravního značení dle návrhu dopravního opatření, potvrzené
Policií ČR Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor, dopravní inspektorát Mladá
Boleslav ze dne 01.06.2022 a Magistrátem města Mladá Boleslav, odbor dopravy a SH ze dne
13.09.2022.
Přechodná úprava provozu je platná v termínu : 27.09.2022 od 10,00 hod. do 28.09.2022 18,00 hod
Podmínky provedení dopravního značení :
1) Bude užito reflexní dopravní značení 1. třídy (R 1) v základní velikosti.
2) Dopravní značení musí svým provedením a rozmístěním odpovídat zákonu č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích, vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 294/2015 Sb., kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, dále ČSN EN 12899-1 a musí být
v souladu se zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích – TP 66.
3) Magistrát města Mladá Boleslav odbor dopravy a silničního hospodářství si vyhrazuje právo toto
stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to vyžádá situace v silničním provozu nebo veřejný zájem.
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4) Dopravní značení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR, Krajského ředitelství Policie
Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav, Dopravní inspektorát Mladá Boleslav, KRPS141805/ČJ-2022-010706-KOM ze dne 01.06.2022
5) Celkové umístění všech dopravních značek je patrné z grafické části dopravního opatření
S 3717 ze dne 01.06.2022, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
6) Proti tomuto stanovení nejsou přípustné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním
řízení.
O dův o dně ní
Dne 10.08.2022 podal TJ Sokol Holé Vrchy, Holé Vrchy 24, Dobrovice, 294 46 Semčice, zdejšímu
správnímu orgánu návrh na stanovení přechodné úpravy provozu z důvodou zajištění bezpečnosti a
plynulosti provozu při konání cyklistického závodu Českého poháru v cyklokrosu – TOI TOI CUP 2022
Zdejší správní orgán návrh v souladu s § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu projednal s dotčeným
orgánem - Policií ČR, Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav,
Dopravní inspektorát Mladá Boleslav KRPS-141805/ČJ-2022-010706-KOM ze dne 01.06.2022
Na podkladě žádosti a souhlasného stanoviska Policie ČR dospěl zdejší správní orgán k závěru, že vydá
toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena výše uvedená přechodná úprava provozu. Správní
orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po
písemném vyjádření příslušného orgánu policie jako opatření obecné povahy postupem dle části šesté
správního řádu.
Po uč e ní
Podle § 173 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“) 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.
Bc. Veronika Tyllerová
referent dopravy a správy dopravy 1
Za správnost vyhotovení:
Bc. Veronika Tyllerová
referent dopravy a správy dopravy 1
Příloha:
 situace dopravního značení
Rozdělovník:
Účastník řízení:
TJ Sokol Holé Vrchy, Holé Vrchy 24, Dobrovice, 294 46 Semčice
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Mnichovo Hradiště,
Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, DS: a6ejgmx
Dotčený orgán:
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, Zbraslav, 156 00 Praha-Zbraslav,
doručovací adresa: Štefánikova 1304, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 1, DS: 2dtai5u
Ostatní:
Město Dobrovice, Palackého náměstí 28, 294 41 Dobrovice, DS: gwabtqc
Obec Kolomuty, Kolomuty 2, 293 01 Mladá Boleslav 1, DS: vqzav2y
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