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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
Městský úřad Lysá nad Labem obce s rozšířenou působností, odbor dopravy jako příslušný orgán
státní správy podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě
návrhu ze dne 14.03.2018, který podala právnická osoba Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská
2450/4, 180 00 Praha, zastoupená na základě plné moci právnickou osobou SEDOZ DZ s.r.o.,
Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 – Libeň a po písemném vyjádření Policie ČR KŘ Policie
Středočeského kraje, Územní odbor Nymburk – Dopravní inspektorát ze dne 23.02.2018, č.j. KRPS28303-1/ČJ-2018-010806- SMÚP a č.j.KRPS-73802-1/ČJ-2018-010806- ZU, podle § 77 odst. 1 písm.
c) zákona o silničním provozu
stanoví
přechodnou úpravu provozu dopravního značení na silnici č. II/272 ulice Jedličkova v Lysé nad
Labem z důvodu rekonstrukce mostu ev.č. 272-006 přes železniční trať takto:
Při realizaci uvedené stavby bude osazeno přechodné dopravní značení dle schématu DIO, které je
přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení:
Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č. 361/2000 Sb.,
vyhlášky MD č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve
znění pozdějších předpisů (účinnost od 01.01.2016) a musí být v souladu s ČSN EN 12899-1.
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy si vyhrazuje právo stanovení přechodné úpravy
dopravního značení změnit nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna provozu nebo veřejný
zájem. Policie ČR má právo kontroly a předložení dalších podmínek, zajišťujících bezpečnost a
plynulost silničního provozu.
Termín přechodné úpravy provozu: od 15.04.2018 do 31.09.2019
Za umístění dopravních značek odpovídá: p. Ing. Richard Rakouš, tel.: 606 729 170
Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření
dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.

Odůvodnění:
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu
žadatele ze dne 14.03.2018 po písemném vyjádření Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,
Územní odbor Nymburk – Dopravní inspektorát ze dne 23.02.2018 a 8.3.2018. V souladu

s ustanovením § 77, odst. 5, zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů zdejší úřad
nedoručoval návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k projednání připomínek nebo
námitek.

Poučení o odvolání:
Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů nelze podat opravný prostředek.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této vyhlášky.
Příloha:
14x plánek, který je umístěn ve formátu A3 a nevešel by se na úřední desku, z tohoto důvodu je možné
jej shlédnout na Městském úřadě Lysá nad Labem, odbor dopravy přízemí, č. dveří 4,5.

Ing. Alena Novotná
vedoucí odboru dopravy
(otisk úředního razítka)

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Lysá nad Labe,
úřední desce Obce Stratov a úřední desce Obce Ostrá po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ……………………….

Sejmuto dne: ………………………….

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup: 16.03.2018

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
Veřejnou vyhláškou ( ve smyslu § 172 správního řádu) – se žádostí o vyvěšení na úřední desce obce:
-

MěÚ Lysá nad Labem, odbor vnitřních věcí – k vyvěšení na úřední desce
Obec Ostrá – k vyvěšení na úřední desce
Obec Stratov – k vyvěšení na úřední desce

Po nabytí účinnosti OOP obdrží:
-

SEDOZ DZ s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, Boleslavská 1831, 288 02
Nymburk

