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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

Městský úřad Čáslav, , jako příslušný správní orgán podle §124 odst. 6 zákona č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „zákona o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích na základě žádosti o doplnění stávajícího stanovení přechodné úpravy vydané 

10.11.2022 pod č.j. MěÚ     společnost  

  530 03 Pardubice, IČ: 42196868 zastoupena na základě plné moci společností 
VYZNAČ, s.r.o., Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava, IČ: 019116297  postupem podle § 171 a násl. části šesté 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) rozhodl 

§ 77 odst. 1 písm. c) zákona ničním provozu

o stanovení přechodnéúpravy provozu

na pozemní komunikaci: silnice č   ul. Pražská obci Čáslav důvodu výstavby provizorní lávky 
ráy II/339 Čáslav, most ev.č. 339spočívající doplnění umístění přechodných dopravních 
značek a zařízení vrozsahu dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO), které je nedílnou 
součástí lnění ření obecné povahyvydanédne  10.11.2022 pod č.j.MěÚ

Podmínky pro provedení přechodné úpravy

 Zahájení přechodnéúpravy provozu bude dne:  

 Ukončení přechodné úpravy provozu bude dne: 

 Dopravní značení bude umístěno dle schváleného DIO (Policie ČR)
  ženy podmínky, které jsou uvedeny ve vyjádření Policie ČR DI Kutná Hora ze dne 

č/ČJ

 Ostatní podmínky stanovené opatření obecné povahy vydaného dne 10.11.2022 pod č.
MěÚ/616915/2022/DOzůstávají nadále 

 Městský úřad Čáslav, odbor dopravy, si vyhrazuje právo stanovení změnit, nebo doplnit, jestliže

o bude vyžadovat změna silničního provozu nebo veřejný zájem.
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Odůvodnění:

Na základě žádosti podané dne  bylo žadatelem požádáno o doplnění stávajícího stanovení 
přechodné úpravy provozu na pozemní  vydaného dne 10.11.2022 pod č.
MěÚ/616915/2022/DO  silnice č.   ul. Pražská obci Čáslav důvodu výstavby provizorní lávky 
rámci y II/339 Čáslav, most ev.č. 339 žádosti o stanovení přechodné úpravy  

předloženo DIO, které bylo projednáno sPolicií ČR jako dotčeným orgánem dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona 
silničním provozu.
souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu se proto dnešním 
dnem tímto opatřením obecné povahy doplňuje staovení přechodné úpravy   í
 silnice č.   ul. Pražská obci Čáslav dle předloženého DIO, které je nedílnou součástí 
tohoto opatření.

Poučení:

Podle §173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. 

§ 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahypřezkumném řízení. Usnesení 
o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnostiopatření obecné povaOpatření obecné 
povahy nabývá účinnosti pátýmdnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.




Jana Šulcová

oprávněná úřední osoba







Příloha:





Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů



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





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



MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV



Jednací číslo:MěÚ/









Doručí se:

− zast. VYZNAČ, s.r.o., Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava

− Městský úřadČáslav, kancelář tajemníka

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

− Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

− KŘ PČR Středočeskéhraje, DI Kutná Hora, IDDS: 2dta

− Městský úřad Čáslav, 



ědomí:

− Městská policie Čáslav
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