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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYllLÁŠKOU
opatření obecné povahy -stanovení přechodné úpravy provozLi

Městský  úřad  Kolín,  odbor dopravy,  jako  příslušný orgán  státní  správy  podle  §  77  odst.  1  písm.  c)  a
§  124  odst.  6 zákona č.361#000 Sb.  o  provozu  na  pozemních  komunikacích  a o změnách  některých

Š#á#,##k%X*#íchsr#,pČBŮÁ2Ížjíjfš:Tíd%+#hš±::L#9#3#2:4n#ů#n#
Labem  podaného v zastoupení  na  základě  phé  moci  společností   SEDOZ  DZ,  s.r.o.,  IČ.:  24218537,

EFd#L#poffičst::;Sá:::;:5:ÍgL#,éí###Ín8__DLjťŘÉS:TgíF2Tt%#tŤíío:g:;::;:žRKŘ
stanovi  v  souladu  s ustanovením  §  77,  odst.1   zákona  č.361/2000  Sb.,  ve  znění  pozdějších
předpisů    přechodnou   úpra`/u   dopravniho   značení   na   silnicích    11.   a   111.   třídy   a   místních
komunikacích  z důvodu  omezení  provozu  při  opravě  přejezdo\Íého  zabezpečo\Íacího  zařízení
na žel. přejezdu P3581  za uzavírlq/ silnice lllB287 ve Velkém Oseku takto:

#E#m#á:ckpkmT#nífl=::z#a#cm±#až#e##ťfLp35,8:bbudd,eoE'ihfiLch#.o:
která isou ořílohou a zároveň  nedílnou součástí tohoto stanovení.

Osazení   dopravního   značení   bude   provedeno   vsouladu   s ustanovením   zákona   č.361#000   Sb.,

#g#ÍM#Ěgšzí#po#pgů,t#ťídáá#2qóííg,m##usTqFv=uEť#ntčNkTNuín2#Ť
Městský  úřacl   Kolín  -  odbor  dopravy  si  vyhrazuje  právo  stanovení  přechodné  úpravy  dopravního
značení změm nebo dopim, jestliže to  bude vyžadovat změna  provozu  nebo veřejný záiem.  Policie
ČR  má  právo  kontroly  a  předložení  dalších  podmínek,  zajišťi+jících  bezpečnost  a  plynulost  silničního

Provozu.

Ž.dnel o tato .tmovmf Dtectiodné úDnw t)rovozu t)o c.lcxJ dobu hh/ odDovldl ziMnÝ
sta\/ Dřechodného doDra\/ního značení.

Odpovědná osoba za přechodné dopravní značení je p. Jan Šebetka, tel.. 724 720 632.

Termín osazeni dopravního značení je 24.8. -25.8. 2021.
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Odůvodnění:
Městský  úřad   Kolín,   odbor  dopravy  stanovil  přechodnou   úpravu  provozu   na  silnicích   11.,   111.  tři.dy  a
místni'ch  komuníkacích  v obvodu  své  působnosti  na základě  návrhu  žadatele  po  pi'semném  vyjádřeni'
Policie   ČR.   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.  Opatření  obecné  povahy  nabývá  účinnosti  pátým  dnem   po
vyvěšení  veřejné  vyhlášky  na  úřední  desce.  Právni'  účinky  doručení  má  výhradně  doručení  veřejnou
vyhláškou  prostřednictvím  úřední  desky Měú  Kolín.

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.

otisk úředního  razítka

lng.  František  Pospíšil
vedoucí odboru dopravy

Toto  opatření  obecné  povahy musí  být vyvěšeno  na  úřední  desce  Městského  úřadu  Kolín,  Obecního
úřadu Velký Osek a Obecni'ho úřadu Volárna po dobu  15 dnů.

Vyvěšeno dne 4tý_ď-    402

Razítko,  podpis

Potvrzení prosím vra

Obec VOLÁRNA

ZZzzi

Sejmuto dne  .....

Doručuje se:
MONZAS spol.  s.r.o,  Blahoslavova 937/62, 400 01  Ústí nad  Labem  podanou
zast.  SEDOZ DZ, s.r.o.,  Primátorská 296/38,  180 00 Praha 8 -Libeň
Policie ČR  Kraj.  řed.  policie Stř.  kraje   DI  Kolín

Veřeinou whláškou (ve smvslu §  172 správního řádu) -se žádostí o vyvěšení na úřední desce obce:
město Kolín,  Karlovo náměsti' 78, 28012  Kolín
obec Velký Osek,  Revolučni' 36, 281  51  Velký Osek
obec Volárna, Volárna 137,  280 02  Kolín

Městsky úřad  Kolín čj..  MUKOLIN/OD  76913/21-noi
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Městský  úřad
odbor dopravy

Kariovo  námčstí  78
28012   Kolin  1
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Při umígtě"' d®píavítiho 2nsčsni musí
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NA POZEMNjcH  KOMUNIKACICH HWYDÁNi,

zák`č.361/2000 Sb  v platíiém znční
a zák.ě. i3/i99? Sb, v platíiéín znění.
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Velký Osek
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Městský  úřad
oclbor  dopravy

K.irlovo  iiámésli.  78

280  12    Kolin  1
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Přt umlstěí`í dopíavniho značeni musi
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NA pozĚMNic« KomuNIKAcieH  Řl.vyDÁNl,

zák.čJ361#OOS Sb. v p!ainém zÍ`éní
a zák.č.13/1997 §b, v platném zněni.


