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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 

 

Městský úřad Čáslav, odbor dopravy, 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 „zákon o silničním provozu“), pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních 

komunikacích, na základě žádosti společnosti Poliklinika Čáslav, spol. s r.o., IČ: 47537655, Husova 128/2, 

286 01 Čáslav, v zastoupení spol. Dopravní značení K.H. s.r.o., IČ: 03893278, Potoční 259, 284 01 Kutná Hora 

(dále jen „žadatel“), podané dne 31. 05. 2022, postupem podle § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), po předchozím písemném vyjádření 

od Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora ze dne 19. 05. 2022, č.j.: KRPS-128736-2/ČJ-

2022-010506-ZZ,  

 

stanovuje přechodnou úpravu provozu 

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu na pozemní komunikaci v ulici Husova v Čáslavi,  

ve dnech 01. – 12. 07. 2022, spočívající v umístění přechodného dopravního značení v rozsahu 

předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO), které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné 

povahy. 

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:  

• Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou v souladu se všemi současně platnými 

právními normami a technickými předpisy (TP). Jako závazný předpis lze užít publikaci vydanou 

Centrem dopravního výzkumu v Brně TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
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komunikacích“. 

• Za snížené viditelnosti musí být použita výstražná světla v souladu s TP 66.  

• Termín zahájení prací a termín instalace a platnosti dopravních značek č. „B28“ musí být 

přizpůsoben zákonným požadavkům (dopravní značky „B28“ musí být instalovány min. 7 dní před 

datem jejich platnosti, s vyznačením data platnosti buď v ploše dopravní značky „B28“ nebo 

doplněním dodatkové tabulky „E13“).  

• Zábor parkovacích míst bude proveden pouze v nejnutnějším rozsahu.  

• Žadatel je povinen po celu dobu užití DZ zajistit okamžitou a nepřetržitou údržbu svislého DZ tak, 

aby byla zajištěna jeho plná funkčnost. Dopravní značení musí být pravidelně kontrolováno. 

• Pohybující se dělníci po komunikaci budou mít ochranný reflexní pracovní oděv nebo alespoň vestu.  

•  Po celou dobu stavby musí být zajištěn bezpečný a plynulý průchod chodců a přístup do přilehlých 

objektů.  

•         Pracovní místo bude zajištěno proti vstupu chodců (ploty, zábradlí atd.) a řádně osvětleno.  

• Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude přelepeno škrtací 

páskou nebo zakryto. 

• Na místě prací bude dostatečný počet poučených osob schopných v případě potřeby řídit silniční 

provoz. 

•  Odpovědná osoba za dopravní značení: Miloslav Kurtej, tel. 777 009 709. 

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

bude vyžadovat změna silničního provozu nebo veřejný zájem. 

Odůvodnění: 

Městský úřad Čáslav, odbor dopravy, na základě žádosti společnosti Poliklinika Čáslav, spol. s r.o.,  

IČ: 47537655, Husova 128/2, 286 01 Čáslav, v zastoupení spol. Dopravní značení K.H. s.r.o., IČ: 03893278, 

Potoční 259, 28401 Kutná Hora, ze dne 31. 05. 2022, stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních 

komunikacích, která byla řešena jako opatření obecné povahy podle § 173 zákona č. 500/2004 Sb., 

správního řádu. Jedná se o umístění dopravního značení ve dnech 01. – 12. 07. 2022 z důvodu opravy 

střechy budovy Polikliniky v ulici Husova v Čáslavi. Návrh na stanovení přechodné úpravy provozu byl 

doplněn situačním nákresem a písemným vyjádřením Policie ČR, Krajské ředitelství Středočeského kraje, DI 

Kutná Hora, ze dne 19. 05. 2022, č.j.: KRPS-128736-2/ČJ-2022-010506-ZZ. Dále silniční správní úřad obdržel 

souhlas správce dotčených pozemních komunikací – Odbor investic Městského úřadu Čáslav – č.j.: 

MěÚ/30042/2022/OI ze dne 11. 04. 2022. 

Městský úřad Čáslav, odbor dopravy nedoručoval oznámení o návrhu stanovení přechodné úpravy provozu 

veřejnou vyhláškou v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu.  

Jelikož byly splněny zákonem požadované podmínky pro stanovení přechodné úpravy provozu, dospěl 

Městský úřad Čáslav, odbor dopravy k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy. 



MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV 
Odbor dopravy 

Jednací číslo: MěÚ/33293/2022/DOP 

 

3 / 4 
 

 

Poučení: 

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

§ 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o 

zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření obecné povahy.  

 

 

 

Bc. Josef Mašek, MPA 

oprávněná úřední osoba 

Příloha: 1x situace  

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: 

Doručí se: 

Dotčené osoby: 

-  Poliklinika Čáslav, spol. s r.o., IČ: 47537655, Husova 128/2, 286 01 Čáslav,  

              v zastoupení spol. Dopravní značení K.H. s.r.o., IČ: 03893278, Potoční 259, 28401 Kutná Hora 

-  Město Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav 

-   Městský úřad Čáslav, kancelář tajemníka, podatelna, Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav 

se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů 

a o zpětné zaslání potvrzeného oznámení 

Dotčený orgán: 

-  Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát Kutná Hora 

 

Na vědomí: 

-   Městská policie Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav                  

-  Městský úřad Čáslav, Odbor investic, nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav            
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Situace: 
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