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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 


Městský úřad Čáslav   příslušný dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

na pozemních komunikacích“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II. a III. třídy, 
místníía na veřejně přístupnýchúčelovýchích§ 77 odst. 1 písm. c) 

zákona  provozu na pozemních komunikacích  na základě žádosti é správ a údržb 

Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 00(dále jen „žadatel“

§ 171a následné části 6ákonač. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozěších předpisů 
(dále jen „správní řád“) 


m í t á


návrhstanovení místní úpravy provozu

pozemní komunikacič.  III/l. Markovická  v

umístění těchto dopravních značekopravní značení „“–ákaz stáníve směru na obec Markovice)
dle předložené situace

Odůvodnění:

Městský úřad Čáslavbdržel dne 11.7.2022 od éspráva údržbsilnic Středočeského 
 p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 00 jakožto správce komunikace č. III/33725žádost 
o stanovení  místní úpravy provozu ístěníopravníznačení„“–ákaz stání(ve směru 
důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

ěstský úřad Čáslav, odbor dopravy oznámil veřejnou vyhláškou návrh stanovení místní úpravy 
provozu na uvedené komunikaci a stanovil lhůtu 30 dnů od zveřejnění na úřední desce Městského úřadu 
Čápro podání námitek a uplatnění připomínek.
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Ve stanovené lhůtě námitky Smetanovo náměstí 28, 285 71 Vrdy a dne 
17.8. 2022 padl námitky pan Jiří Dostál, Markovická 115, 285 71 Vrdy

Námitka Obce Vrdy–umístěním dopravního značení „“–Zákaz stáníbce si je vědoma, že 
zaparkovaná vozidla mohou ohrožovat bezpečnost a plynulost silničního provozu vtéto části obce. této 
části však nedochází kdopravním dám. Místní občané vtéto jsou vlastníky dvou a více motorových 
důvodu užších pozemkových parcel nemají plnou možnost parkovat vozidla na svém pozemku. 
ámci dohodnutých pravidel.

Námitka pana Jiřího Dostála   umístěním dopravního značení „“ – ákaz stání. Tímto 
opatřením budou dotčeny jeho zájmy. Parkování vozidel na jeho pozemku není možné zdůvodu 

 Ř rodinných domů vMarkovická pocházejí cca z  té době nepředpokládal 
motorový provoz vtakovém  vická odpovídá svou šířkou potřebám vté době. 
 možné řešení parkování občanů  rkovická budováním záchytného parkoviště, nebo 
dočasného povolení parkování částečně na chodníku.

Rozhodnutí námitkách

Městský úřad Čáslav, odbor dopravy, jako příslušný  ení § 124 odst. 6 zákona   

pozemních komunikacích   námitkách  Vrdy, Smetanovo náměstí 28, 285 71 Vrdy  

.8.2022 proti návrhu opatření obecné povahypozemní komunikacič.  III/l. Markovická  v

§172 odst. 5 správního řádu takto

ámitkám 

Městský úřad Čáslav, odbor dopravy, jako příslušný  ení § 124 odst. 6 zákona   

pozemních komunikacíchnámitkáchpana Jiřího Dostála, Markovická 115, 285 71 Vrdy 

.8.2022 proti návrhu opatření obecné povahypozemní komunikacič.  III/l. Markovická  v

§172 odst. 5 správního řádu takto

ámitkám 

Odůvodnění rozhodnutí o námitkách

Vzhledem ke skutečnosti, že podatelé námitek se vyjádřili vpodstatě totožně a správní orgán námitkám 
vyhověl, nevyjadřuje se vodůvodnění kpodaným námitkám jednotlivě.

Na základě podaných námitek řího Dostála, silniční správní orgán nařídil na den

ústní jednání pro objasnění stavu věcise zástupci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje

Policie ČR, DI Kutná Hora, a panem Jiřím Dostálemže k jednání byli 
bcí Vrdy přizvání občané ulice Markovická a díky bouřlivé diskuzi nedošlo kprojednání  věci 

svoláno novéústní jednání na za účasti výše ňovanýúčastníkůřízení

jednání došloúčastníky řízení hodě nevyhovující dopravní situace bude řešena jarních měsících 
zřízením parkovacího pruhu podél silnice III/33725, ul. Markovickáve směru na obec Markoviceřešení 
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umožňuje šířkové uspořádání dotčené komunikace Zajištění zimní údržb   

Markovická řešení

základě rozhodnutí o námitkách a posouzení celé věci dospěl správní orgán kzávěru,že nevydá opatření 
obecné povahy, kterým by byla stanovena místní úprava provozu pozemní komunikacič.  III/

arkovická důvodů,které jsou výše uvedeny. Předloženým námitkám 

iřího Dostálasprávní orgán vyhověnávrh místní úpravy provozu tak zamítl. 

Poučení krozhodnutí o námitkách:
Podle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu se proti tomuto rozhodnutí o námitkách nelze odvolat ani 


Poučení:

Proti opatření obecné povahy podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Soulad 
opatření obecné povahy správními předpisy lze posoudit vpřezkumném řízení. Usnesení o zahájení 
přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření.



Jana Šulcová

právněná úřední osoba





Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno dobu 15 dnů. 





Vyvěšeno dne: &&&&&&&&&..     Sejmuto dne: &&&&&&&&&&&. 







Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření 
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čí se:


Dotčené 

•v souladu s § 17odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Čáslav, Odbor doravy toto opatření obecné 
povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s § 25 správního 
řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední  Městského úřadu Čáslav    současně bude zveřejněna 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována

doručenou

• Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

• y, Smetanovo náměstí 28, 285 71 Vrdy

• Jiří Dostál, arkovická 115, 285 71 Vrdy



Dotčený orgán:
• Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát Kutná Hora



Dále seoručíse žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů 
a o zpětné zaslání potvrzeného oznámení

• Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

• rdy, Smetanovo náměstí 28, 285 71 Vrdy
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