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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 
Opatření obecné povahy 

„Stanovení přechodné úpravy provozu“ 
na pozemních komunikacích v obci Nelahozeves  

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování(dále jen "správní orgán") 
příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon 
o silničním provozu") na základě žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích, kterou dne 04.05.2020 podala společnost AVE ELEKTRO – Jelínek s.r.o., Na Jezerce 
1475/26, 140 00 Praha 4, IČ: 27147355 (dále jen "žadatel“) v souladu  s ustanovením  § 171 a 173) 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 
 

 vydává opatření obecné povahy, 
 
kterým ve smyslu ustanovení  § 77 odst. 1, písm. c) zákona č.  361/2000 Sb., o  provozu  na   pozemních 
komunikacích ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích, podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a vyhlášky  
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích             

 
stanovuje  

 
dne 06.05.2020 přechodnou úpravu provozu na pozemních  komunikacích – ulice u Kapličky v k.ú. 
Lešany u Nelahozevsi (702781) v obci Nelahozeves. 
 
Dopravní značení : dle DIO (1x)  „Lešany – místní komunikace ulice U Kapličky“  odsouhlaseného  

Policií ČR DI Mělník,  Č.j.: KRPS - 723-121/ČJ-2020-010606 ze dne  04.05.2020.      
  

Důvod : zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v rámci 
stavební akce „Výstavba kabelové přípojky kNN pro parc. č. 133/1“.    

  
Platnost úpravy : přechodná 
 
Termín akce  :  08.06.2020  -  11.06.2020           

      
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení. 
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Organizace a osoba odpovědná za instalaci dopravního značení a za dodržení stanovených podmínek: 
AVE ELEKTRO – Jelínek s.r.o., Na Jezerce 1475/26, 140 00 Praha 4, IČ: 27147355, odp. osoba Ladislav 
Cicvárek 
Telefonické spojení: 739 208 383 

Velikost a podmínky provedení dopravního značení:  
1. Dopravní značení a zařízení musí být provedeno podle platných právních předpisů, zejména 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona č. 361/2000 Sb.,  
o provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky č. 294/2015 Sb.,  
v platných zněních, a podle ČSN EN 12899-1 a technických podmínek TP 66 – Zásady pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích. 

2. Dopravní značky a zařízení musí v souladu s § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu svými 
rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, kterými 
jsou norma ČSN EN 12899 – 1 „Stálé svislé dopravní značení“, technické podmínky TP 65 „Zásady 
pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a zejména pak u přechodné úpravy provozu 
technické podmínky TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích“ (dále jen TP 66); u TP vždy nutno užít aktuální (tj. platné) vydání ke dni realizace 
přechodné úpravy provozu.  

3. V souladu s § 62 odst. 2 zákona o silničním provozu budou přenosné svislé dopravní značky 
umístěny na červenobíle pruhovaném sloupku. V souladu s ust. § 61 odst. 3 budou svislé 
dopravní značky nově osazené v rámci tohoto stanovení přechodné úpravy provozu provedeny 
přenosnými dopravními značkami svislými. 

4. Přenosné dopravní značky budou umístěny spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad 
úrovní vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.   

5. Spodní okraj zábrany pro označení uzavírky Z2  bude umístěn ve výšce 100 cm. 
6. Zábrany pro označení uzavírky Z2 budou opatřeny výstražnými světly typu 1 – 3x nebo umístěny 

na osvětleném místě. 
7. Místní úprava provozu na dotčených pozemních komunikacích (trvalé dopravní značky), která  

je v rozporu s přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích, bude zneplatněna 
(překryta či přeškrtnuta) a po ukončení akce uvedena do původního stavu. 

8. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené 
pozemní komunikace. 

9. Veškeré dopravní značky musí být provedeny jako retroreflexní. Všechny součásti dopravních 
značek (podkladní deska, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.  

10. Žádnou z činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích, zejména k ohrožení chodců a cyklistů. 

11. V rámci akce nesmí docházet ke znečišťování pozemních komunikací. 
12. Bude zajištěn přístup k okolním nemovitostem. 
13. Dopravní značky a zařízení bude zajištěno proti posunutí (otočení) nebo pádu, ke kterému  

by mohlo dojít vlivem provozu nebo povětrnostních podmínek. 
14. Bude prováděna pravidelná kontrola dopravního značení, v případě poškození nebo odcizení  

bude nahrazeno novým dopravním značením. 
15. Přechodná úprava bude instalována po dobu nezbytně nutnou pro stanovený účel, po skončení 

akce bude tato bez prodlení odstraněna 
16. Dopravní zařízení musí být provedeno zhotovitelem, tj. právnickou nebo fyzickou osobou, který 

má platná oprávnění pro provádění těchto prací (živnostenské listy) a prokázal způsobilost  
pro zajištění jakosti při provádění /osazování/ umísťování značek, dopravní zařízení a zařízení 
pro provozní informace podle metodického pokynu SJ - PK pro oblast II/4 - Provádění silničních  
a stavebních prací. 
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17. Odbor výstavby a územního plánování MěÚ Kralupy  n. Vlt.  si vyhrazuje právo toto stanovení  
změnit nebo  doplnit, jestliže  to bude vyžadovat změna silničního provozu nebo veřejný zájem.  

18. Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné 
opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy. 

19. Pokud to bude dopravní situace vyžadovat, Policie ČR DI Mělník vydá v průběhu stavby další 
podmínky k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. 

 
 
Upozorňujeme, že tímto stanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z případných 
smluvních vztahů mezi žadatelem a právnickou osobou zajišťující vlastní realizaci dopravního značení. 
Dále upozorňujeme, že toto opatření obecné povahy nenahrazuje rozhodnutí o povolení zvláštního 
užívání pozemní komunikace. 
  

Odůvodnění:  

Žadatel AVE ELEKTRO – Jelínek s.r.o., Na Jezerce 1475/26, 140 00 Praha 4, IČ: 27147355 podal dne 
04.05.2020, žádost  o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – v rámci 
stavební akce  „Výstavba kabelové přípojky kNN pro parc. č. 133/1“ z důvodu zajištění bezpečnosti a 
plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Dopravní značení bude provedeno v souladu se 
„Zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a  s TP 66.  Budou použity 
dopravní značky s platným atestem. 
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.    

Poučení: 
Proti tomuto stanovení přechodné úpravy provozu vydaného opatřením obecné povahy nelze podat 
opravný prostředek (§ 173  odst. 2. správního řádu). 
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.  Do opatření 
obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, 
odboru výstavby a územního plánování ( § 173 odst. 1. správního řádu). 
 
Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení              
o zahájení přezkumného řízení lze dle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu vydat do 3 let                   
od účinnosti opatření obecné povahy.  
 

 
 
 

Jiří Polák 
vedoucí stavebního úřadu 

v době nepřítomnosti zastoupen 
                                                                                                      Ladislavou Sobotovou 

 
  
Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 15 ti dnů na úřední desce Městského úřadu Kralupy nad 
Vltavou a Obecního úřadu Nelahozeves. 

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 

 
 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
Vyvěšeno dne: ……………............     Sejmuto dne: ………………………….. 
 



Č.j. MUKV  26218/2020 VYST str. 4 

 

 

 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení: 
 
 
Příloha: 
Stanovisko Policie ČR DI Mělník,  Č.j.: KRPS - 723-121/ČJ-2020-010606 ze dne  04.05.2020 
Lešany – místní komunikace ulice U Kapličky, situace DIO 
 

Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o., IDDS: vpspvsx 
 sídlo: Na Jezerce č.p. 1475/26, 140 00  Praha 4-Nusle 
Obec Nelahozeves, IDDS: t42bciq 
 sídlo: Školní č.p. 3, 277 51  Nelahozeves 
  
dotčené správní úřady 
Policie ČR KŘP Středočeského kraje, DI Mělník, IDDS: 2dtai5u 
 sídlo: Bezručova č.p. 2796, Mělník 
 
dotčené osoby 
V souladu s dikcí § 173 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor 
výstavby a územního plánování toto opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. 
Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se 
písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Kralupy nad Vltavou a současně bude zveřejněna 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
dále se doručí 
OÚ Nelahozeves se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce na dobu nejméně               
15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu. 
MěÚ Kralupy nad Vltavou – ke zveřejnění na úřední desce Města Kralupy nad Vltavou desce na dobu 
nejméně 15 dnů 
1x spis 
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