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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 
opatření obecné povahy 

stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 
 
 
       Městský úřad Kolín, odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst. 6  
zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích  a o změnách některých zákonů (dále 
jen „zákon č. 361/2000 Sb.“), ve znění  pozdějších předpisů, na podkladě podnětu obce Pňov – 
Předhradí se sídlem Husova 37, 289 41 Pňov, IČ 00239631 v zastoupení plné moci 3K značky s.r.o. 
se sídlem Jiráskova 1519, 251 01 Říčany, IČ 25056271 a po předchozím písemném vyjádření Policie 
ČR KŘP Stř. kraje DI Nymburk, postupem podle § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 
361/2000 Sb.  
 

s t a n o v u j e 
 

místní úpravu provozu na silnici č. III/32912 (ul. Sokolečská) a místních komunikacích (ul. 
Dvorská, Nová a Lomená) v obci Pňov - Předhradí takto: 
 
Svislé dopravní značení (dále jen DZ) bude osazeno na uvedené silnici III. třídy a místních 
komunikacích v obci Pňov – Předhradí v místech dle situačních schémat, která jsou přílohou  
a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení.  
 
Předmětem místní úpravy provozu je v případě ulic Sokolečská a Dvorská instalace informativního 
značení zónového IZ 8a (Zóna s dopravním omezením) a IZ 8b (Konec zóny s dopravním omezením) 
s užitím symbolů dopravního značení (dále jen DZ) v tomto B 29 (Zákaz stání) a dod. tabulky E 5 
(Nejvyšší povolená hmotnost) s uvedením údaje 3,5 t a druhé dod. tabulky E 14 (Tranzit), v ulicích 
Nová a Lomená instalace stejného zónového značení (IZ 8a a IZ 8b)  s užitím symbolů DZ v tomto B 
20a (Nejvyšší dovolená rychlost) a DZ B 20b (Konec nejvyšší dovolené rychlosti) s uvedením v údaje 
30 km/hod., DZ B 4 (Zákaz vjezdu nákladních automobilů) doplněném v tomto pod symbolem 
nákladního automobilu o údaj 3,5 t s dod. tabulkou E 13 (Text nebo symbol) s uvedením textu MIMO 
ZÁSOBOVÁNÍ), dále DZ IP 4b (Jednosměrný provoz), B 2 (Zákaz vjezdu všech vozidel), B 24a 
(Zákaz odbočování vpravo), C 2c (Přikázaný směr jízdy vlevo), instalace DZ P 6 (Stůj, dej přednost 
v jízdě!) v ulici Nové před křižovatkou s ulicí Kolínskou (sil. I/38) a DZ IP 4b (Jednosměrný provoz) na 
začátku ulice Lomené v místě dle upravených sit. schémat, která jsou nedílnou součástí tohoto 
oznámení. Součástí návrhu místní úpravy provozu je i úprava stávajícího DZ v ulicích Nová a Lomená 
vyvolaná právě navrženou celkovou změnou dopravního režimu v těchto.   
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Další podmínky: 
1) Realizaci místní úpravy provozu zajistí na silnici III/32912 i na místních komunikacích 

žadatel, tj. Obec Pňov – Předhradí na své náklady prostřednictvím odborné firmy.  
2) Instalované dopravní značení při silnici III/32912 bude následně protokolárně předáno 

správci předmětné silnice – Krajská správě a údržbě silnic Stř. kraje, p.o. a stane se tak 
ve smyslu ust. § 12 odst. 1 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve 
znění pozdějších předpisů součástí této silnice. Jeho další správu a údržbu již bude 
zajišťovat uvedený správce silnice.  
 

Důvod místní úpravy provozu: 
      Místní úprava provozu se na podkladě podnětu Obce Pňov – Předhradí stanovuje z důvodu 
potřeby omezení parkování tranzitních nákladních vozidel v obci z důvodu bezpečnosti silničního 
provozu, což se po úpravě bude vztahovat na veškerá vozidla nad 3,5 t a potřeby změny dopravního 
režimu v ulicích Nová a Lomená. Z původního návrhu správní orgán pouze vypustil DZ E 14 (Tranzit) 
navržené v zónovém značení pod DZ B 29, neboť tohoto se k danému účelu neužívá. Současně návrh 
doplnil o DZ IP 4b (Jednosměrný provoz) na začátku ulice Lomené (u které bude režim 
jednosměrného provozu otočen), které v návrhu chybělo.  
 
      Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, ČSN EN 12899-1 a být osazeno ve stanovené výšce a vzdálenosti podle Technických 
podmínek TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.   
      Platnost místní úpravy provozu není časově omezena.   

 
Odůvodnění 

 
     MěÚ Kolín odbor dopravy obdržel dne 27.4.2020 podnět obce Pňov – Předhradí  v zastoupení plné 
moci 3 K značky s.r.o. na stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/32912 (ul. Sokolečská) a 
místních komunikacích (ul. Dvorská, Nová a Lomená) v obci Pňov – Předhradí, z důvodu zejména 
vyloučení parkování nákladních tranzitních automobilů nad 3,5 t na dotčených komunikacích z důvodu 
bezpečnosti silničního provozu a potřeby změny dopravního režimu na uvedených místních 
komunikacích v obci.  
      Návrh místní úpravy provozu správní orgán ve smyslu ust. § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. 
projednal s dotčeným orgánem policie ČR, který se k tomuto vyjádřil opatřeními vydanými pod č.j. 
KRPS-19946-1/ČJ-2020-010806-SMÚP (ze dne 26.2.2020) a pod č.j. KRPS-61611-1/ČJ-2020-
010806-SMÚP (ze dne 2.4.2020).  
       Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci bylo opatřením MěÚ Kolín 
odboru dopravy vydaném pod č.j. MUKOLIN/OD 44420/20-vol (ze dne 1.6.2020) ve smyslu § 172 
správního řádu zveřejněno na úřední desce MěÚ Kolín od 3.6.2020 do 19.6.2020. V zákonné lhůtě do 
30-ti dnů ode dne zveřejnění oznámení, kterým je 15-tý den vyvěšení, nebyly k tomuto vzneseny 
žádné připomínky, návrhy ani námitky. Na podkladě uvedeného byla následně tímto opatřením 
stanovena uvedená změna místní úpravy provozu.      
 

Poučení 
 

      Podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek. 
      Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 
 
 

otisk úředního razítka 
  Ing. František Pospíšil 

 vedoucí odboru dopravy 
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Doručuje se: 
 
Veřejnou vyhláškou (ve smyslu § 172 správního řádu) 
 
Obdrží: 
Obec Pňov – Předhradí, Husova 37, 289 41 Pňov 
          v zastoupení plné moci 3K značky s.r.o., Jiráskova, 1519, 251 01 Říčany 
Obec Pňov – Předhradí, Husova 37, 289 41 Pňov 
                     se žádostí o vyvěšení na úřední desce OÚ Pňov - Předhradí 
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín  
                     se žádostí o vyvěšení na úřední desce MěÚ Kolín 
Policie ČR Krajské řed. policie Stř. kraje DI, Boleslavská 1831, 288 29 Nymburk 
Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje., Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
 
 
 
 
 
 
  
 
Toto stanovení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne ……………………………….        Sejmuto dne ……………………………… 
Razítko orgánu a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí stanovení 
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