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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 99/2020
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Poděbrady, odbor dopravy, rozhodující v přenesené působnosti podle ust. § 61 odst. 1) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů jako věcně a místně příslušný orgán 
státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích, resp. stanovení místní a přechodné 
úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd, místních komunikacích a na veřejně přístupných účelových 
komunikacích podle ust. § 124 odst. 1, 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o provozu na pozemních komunikacích), ve 
znění pozdějších předpisů, na základě žádosti firmy 3K značky s.r.o., IČ: 250 56 271, se sídlem ul. 
Jiráskova 1519, 251 01 Říčany u Prahy, po předchozím písemném stanovisku Policie ČR, KŘ 
Středočeského kraje, Územní odbor vnější služby Nymburk, DI, Boleslavská 1831, 288 29 Nymburk, 
vydaného pod č.j.KRPS-152529-1/ČJ-2020-010806-ZU, ze dne 28.01.2020 a předchozím souhlasu 
Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ: 000 66 001, se 
sídlem ul. Zborovská 11, 155 00 Praha 5, pod č.j.:6217/20/KSUS/KHT/RYG, ze dne 11.08.2020, 

s t a n o v u j e

podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ust. § 77 odst. 5) zákona 
o silničním provozu a v souladu s ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. tříd ve správním obvodu ORP 
Poděbrady dle schválených vzorových schémat v obci č. B/1, B/2, B/3, B/6, B/7, B/8, B/14.2, B/14.3, 
B/24, B/25.1, B/25.2, B/25.3 a mimo obec C/1, C/2, C/4, C/5, C/6, C/10c, C/11, C/12, C/13 a C/14 dle 
TP 66 (III. vydání) – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, z důvodu 
úpravy, opravy vodorovného dopravního značení, montáže baliset z plastických hmot, montáže 
bezpečnostních značek na retroreflexním podkladu (lineární směrovací systém, bezpečnostní 
fluorescenční pás), montáže tlumiče nárazu do úrovně zadržení 80 v termínu od 25.08.2020 do 
31.03.2021.

Podmínky pro stanovení přechodné úpravy provozu a umístění přechodného dopravního 
značení:

1. Umístění přechodného svislého dopravního značení a dopravního zařízení bude provedeno 
dle schválených vzorových schémat dle TP 66 (III. vydání) – Zásady pro označování 
pracovních míst na pozemních komunikacích, které jsou nedílnou součástí tohoto stanovení a 
v souladu se stanoviskem Policie ČR, Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, 
Územním odborem vnější služby Nymburk, Dopravním inspektorátem, Boleslavská 1831, 288 
29  Nymburk, vydaného pod č.j.KRPS-152529-1/ČJ-2020-010806-ZU, ze dne 28.01.2020.
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2. Firma 3K značky s.r.o., IČ: 250 56 271, se sídlem ul. Jiráskova 1519, 251 01 Říčany u Prahy 
bude s dostatečným předstihem před zahájením jednotlivé akce oznamovat Městskému úřadu 
Poděbrady, odboru dopravy, užití konkrétního schváleného vzorového schématu na konkrétní 
silnici II. a III. třídy ve správním obvodu ORP Poděbrady s uvedením termínu a rozsahu 
prováděné údržby. 

3. V případě nutnosti doplnění přechodného dopravního značení ve vztahu ke konkrétní 
dopravní situaci na pozemní komunikaci je povinností firmy 3K značky s.r.o., IČ: 250 56 271, 
se sídlem ul. Jiráskova 1519, 251 01 Říčany u Prahy, požádat Městský úřad Poděbrady, 
odbor dopravy, o schválení takto doplněného dopravního značení a následné stanovení 
přechodné úpravy provozu.

4. Dopravní značky a dopravní zařízení užité k přechodné úpravě provozu musí být osazeny 
v souladu s ust. § 62 odst. 2) zákona o silničním provozu a v souladu s TP 66 (III. vydání) – 
Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. 

5. Dopravní značky a dopravní zařízení svým umístěním a barevným provedením musí být 
v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích.

6. Vedení provozu v oblasti pracovního místa musí být pro účastníky provozu snadno a 
jednoznačně rozpoznatelné, pochopitelné a zejména bezpečné.

7. S pracemi, pro něž je pracovní místo zřizováno, smí být započato teprve tehdy, až jsou 
instalovány všechny dopravní značky a dopravní zařízení.

8. Dopravní značky a dopravní zařízení související s pracovním místem budou umístěny až 
bezprostředně před začátkem prací. Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně 
zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem tak, aby dopravní značky a dopravní 
zařízení nebyly viditelné z žádného jízdního pruhu. 

9. Stávající trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, je nutné 
předepsaným způsobem zneplatnit. Po ukončení platnosti stanovení přechodné úpravy 
provozu bude přechodné dopravní značení a dopravní zařízení ihned odstraněno a stávající 
dopravní značení bude uvedeno do původního stavu.

10. Dopravní značení a dopravní zařízení bude na pozemních komunikacích instalováno 
odbornou firmou. Žadatel je povinen po celou dobu užití dopravního značení a dopravního 
zařízení zajistit okamžitou a nepřetržitou údržbu tak, aby byla zajištěna jeho plná funkčnost. 
Dopravní značení a dopravní zařízení musí být pravidelně kontrolováno. Náklady spojené 
s umístěním přechodného dopravního značení a dopravního zařízení hradí žadatel.

11. Veškeré přechodné dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno tak, aby 
nezasahovalo do rozhledových poměrů při výjezdech z vedlejších pozemních komunikací 
nebo při výjezdech z míst ležících mimo pozemní komunikace. 

12. Městský úřad Poděbrady, odbor dopravy, si vyhrazuje právo ve spolupráci s Policií ČR, 
Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, Územním odborem vnější služby Nymburk, 
Dopravním inspektorátem, Boleslavská 1831, 288 29 Nymburk, toto stanovení změnit, doplnit 
nebo zcela zrušit, pokud si to bude vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu.

13. Za průběh přechodné úpravy provozu, umístění přechodného dopravního značení a 
dodržování podmínek opatření obecné povahy zodpovídá: firma 3K značky s.r.o., IČ: 250 
56 271, se sídlem ul. Jiráskova 1519, 251 01 Říčany u Prahy, pan Bc. Tadeáš Müller, tel č. 
739 087 248.

Odůvodnění:
Městský úřad Poděbrady, odbor dopravy, jako příslušný správní úřad, obdržel žádost firmy 3K značky 
s.r.o., IČ: 250 56 271, se sídlem ul. Jiráskova 1519, 251 01 Říčany u Prahy, ve věci stanovení 
přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd ve správním obvodu ORP Poděbrady dle 
schválených vzorových schémat v obci č. B/1, B/2, B/3, B/6, B/7, B/8, B/14.2, B/14.3, B/24, B/25.1, 
B/25.2, B/25.3 a mimo obec C/1, C/2, C/4, C/5, C/6, C/10c, C/11, C/12, C/13 a C/14 dle TP 66 (III. 
vydání) – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, z důvodu úpravy, 
opravy vodorovného dopravního značení, montáže baliset z plastických hmot, montáže 
bezpečnostních značek na retroreflexním podkladu (lineární směrovací systém, bezpečnostní 
fluorescenční pás), montáže tlumiče nárazu do úrovně zadržení 80.
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Správní úřad žádost posoudil dle zákona o silničním provozu a dle vyhlášky 294/2015 Sb., kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a následně v souladu s ust. § 77 odst. 5) 
zákona o silničním provozu oznamuje opatření obecné povahy ve věci stanovení přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené 
osoby k podání připomínek nebo námitek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po 
vyvěšení. 

Poučení:
Ve smyslu ust. § 173 odst. 2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řad, ve znění pozdějších předpisů, 
nelze proti opatření obecné povahy podat řádný opravný prostředek. Ve smyslu ust. § 77 odst. 5) 
zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení 
veřejné vyhlášky.

                   Pavel Holeček
    referent silničního hospodářství

  otisk úředního razítka

                                                                                       
Příloha 
Dopravně inženýrské opatření

Podle ust. § 172 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řad, ve znění pozdějších předpisů, toto 
oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu v Poděbradech, po dobu 15-ti dnů a 
zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení. 
Oznámení bude vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup 
a to na www.mesto-podebrady.cz.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ……………………….                        Sejmuto dne: ………………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
3K značky s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany u Prahy, IDDS: 7qpdp9i
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5,IDDS: a6ejgmx
Policie ČR-KŘ, Územní odbor vnější služby Nymburk, Dopravní inspektorát, Boleslavská 1831, 
288 29  Nymburk, IDDS: 2dtai5u
MěÚ Poděbrady, odbor informatiky – k vyvěšení na úřední desce
Město Poděbrady, odbor správy a rozvoje města-zde
Obec Běrunice, Hlavní 176, 289 08 Běrunice, IDDS: z6waw2z
Obec Činěves, Činěves 250, 289 01 Dymokury ,IDDS:8g6aw4t
Obec Dlouhopolsko, Poděbradská 24, 289 03 Dlouhopolsko, IDDS: Pdyaned
Obec Dobšice, Dobšice 18, 289 05 Žehuň, IDDS: i7dbsf8
Obec Dymokury, Revoluční 97, 289 01 Dymokury, IDDS: q2fbehi
Obec Hradčany, Hradčany 74, 289 02 Žehuň, IDDS: xj7bww7

http://www.mesto-podebrady.cz/
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Obec Choťánky, Choťánky 24, 290 01 Poděbrady, IDDS: z9ianp6
Obec Chotěšice, Chotěšice 29, 289 01 Dymokury, IDDS: vxfb5u5
Obec Chroustov, Chroustov 81, 289 02 Kněžice, IDDS: B6fav27
Obec Kněžice, Kněžice 37, 289 02 Kněžice, IDDS: 3itbv9u
Obec Kněžičky, Kněžičky 90, 289 08 Běrunice, IDDS: tyxatew
Obec Kolaje, Kolaje 45, 289 04 Opočnice, IDDS: miba89h
Obec Kouty, Kouty 50, 290 01 Poděbrady, IDDS: 6n6bnqq
Obec Křečkov, Křečkov 68, 290 01 Poděbrady, IDDS: vh7axk3 
Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou, IDDS: mw3a8wn
Město Městec Králové, Náměstí Republiky , 289 03 Městec Králové, IDDS: ckrbctw
Obec Odřepsy, Odřepsy 72, 289 07 Libice nad Cidlinou, IDDS: qgtam6t
Obec Okřínek, Okřínek 63, 290 01 Poděbrady, IDDS: 5qvakdg 
Obec Opočnice, Opočnice 80, 289 04 Opočnice, IDDS: tpkasyq 
Obec Opolany, Opolany 68, 289 07 Libice nad Cidlinou, IDDS: umybiym
Obec Oseček, Oseček 37, 289 41 Oseček, IDDS: ystakha 
Obec Pátek, Pátek 14, 290 01 Poděbrady, IDDS: a7hb34q
Obec Písková Lhota, Poděbradská 17, 290 01 Poděbrady, IDDS: hstjdvm
Obec Podmoky, Podmoky 42, 289 04 Podmoky, IDDS: wqxb46g
Obec Sány, 9. května 16, 289 06 Sány, IDDS: kt2bvub
Obec Senice, Hlavní 25, Senice, 290 01 Poděbrady, IDDS: xh2ajin
Obec Sloveč, Sloveč 142, 289 03 Městec Králové, IDDS: 9j4akh7
Obec Sokoleč, Poděbradská 51, 290 01 Sokoleč, IDDS: 5iuavhc
Obec Úmyslovice, Úmyslovice 58, 290 01 Poděbrady, IDDS: pajan7d
Obec Velenice, Velenice 130, 289 01 Dymokury, IDDS: n7nbwjf 
Obec Vlkov pod Oškobrhem, Vlkov pod Oškobrhem 42, 289 04 Opočnice, IDDS: zktbsek
Obec Vrbice, Velká Strana 127, Vrbice, 289 04 Opočnice, IDDS: hnwbvtx
Obec Vrbová Lhota, Poděbradská 25, Vrbová Lhota, 289 11 Pečky, IDDS: crtbgte
Obec Záhornice, Hlavní 72, 289 03 Záhornice, IDDS: pkhbjvg

Kontrola věcné, obsahové a právní stránky:
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