
 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D    N E R A T O V I C E 
odbor správních činností a dopravy 
Kojetická 1028, 277  11 Neratovice 

 

Spis. zn.: MěÚN/081710/2022                                     ČEZ Distribuce, a.s. 
                                                       zast. Miloslav Kalců  

                                      zastoupen na zákl. plné moci 

                                    paní Bc. Martinou Pekárkovou 
                                                                  Karsova 387 
                                            278 01 Kralupy n. Vltavou 

 

Č.j.: MěÚN/085001/2022 
Vyřizuje: Ing. Miloš Lada 
Tel: 
E-mail: 

315 650 481 
milos.lada@neratovice.cz  

Neratovice dne 14. září 2022 
Počet stran celkem: 7 

Přílohy: 4/7 

 

 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
 Městský úřad Neratovice - odbor správních činností a dopravy, jako věcně a místně příslušný 
úřad obce s rozšířenou působností, vykonávající podle § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů, přenesenou působnost, stanovenou mu ustanovením § 124 odst. 1 a 6 zákona 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění 
pozdějších změn a doplňků (dále jen „zákon o silničním provozu“), a po předchozím písemném 
vyjádření příslušného orgánu Policie ČR, postupem podle § 77 zákona o silničním provozu a využití 
ustanovení části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále 
jen „správní řád“), vydává toto:       
 

OPATŘENÍ  OBECNÉ  POVAHY, 
 

 kterým se upravuje  
 

PŘECHODNÁ  ÚPRAVA  PROVOZU 
 

(podle ustanovení § 77 z. č. 361/2000 Sb., v platném znění) 

 
 

na místní pozemní komunikaci parc.č. 814/4 v obci Nedomice (531863), k.ú. Nedomice (717100) 
v rámci akce: č. IV-12-6025652 – „Nedomice, TS, KVN, KNN pro p.č. 811/1 a 817/2“  

 
 
 

Článek 1 
Zadavatel, zhotovitel, důvod, termín a místo úpravy 

 

1. Zadavatel:  Miloslav Kalců, v zast. Bc. Martina Pekárková, IČO: 07811144, Karsova 387, 278 01 
Kralupy nad Vltavou  

2. Zhotovitel: Miloslav Kalců, IČO: 10234845, Hůrka 1054, 278 01 Kralupy nad Vltavou. Důvodem 
stanovení přechodné úpravy provozu je zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu při „výstavbě 
akce Nedomice, TS, KVN, KNN pro p.č. 811/1 a 817/2“– v katastrálním území Nedomice 
(717100)  

3. Přechodná úprava provozu se povoluje v termínu: od 19.9.2022 do 30.11. 2022   

 

 
Článek 2 

Způsob úpravy 
 

1. Přechodná úprava provozu bude provedena umístěním dopravních značek přenosných a 
dopravních zařízení (dále v textu i „DZ“).  

2. Pracovní místo se povoluje v potřebné  délce. 
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3. Přechodná úprava bude provedena v souladu s tímto stanovením vycházejícím ze stanoviska 
a podmínek daných Policií ČR ze dne 12.8.2021, č.j.: KRPS-105-237/ČJ-2021-010606 a 
s úpravou ze dne 5.9. 2022.  

4. Přechodná úprava provozu neomezí hromadnou přepravu osob. 

 
Článek 3 

Navrhované úpravy 
 

Pracovní místo, bude označeno DZ podle dopravně inženýrských opatření (DIO) - viz příloha 
tohoto opatření. 

 

Článek 4 
Podmínky úpravy 

 
1. Pro dopravní značení budou použity jen dopravní značky schválených typů s platným atestem. 

2. Dopravní značení bude použito v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádí 

některá ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích, v reflexním provedení 

v základní velikosti v souladu s ČSN EN 12899-1. Umístění dopravních značek a zařízení 

bude provedeno podle DIO v příloze tohoto stanovení. 

3. Na základě dodatečné žádosti o úpravu a doplnění DIO pro úseky s dostatečnou šířkou 

dopravního prostoru na místní komunikaci parc.č. 814/4 zdejší silniční úřad vydává opravu a 

nahrazení dopravního značení vydané zdejším úřadem formou opatření obecné povahy dne 

13.7.2022 pod č.j. MěÚN/066736/2022. Jedná se o uzavírku místní komunikace parc.č. 814/4 

v k.ú. Nedomice. Na základě místního šetření v rámci stavební přípravy zhotovitel stavby 

zjistil, že úplná uzavírka MK ozn. č. 8a, 8b dle přílohy je bezpředmětná a v rámci stavebních a 

výkopových prací v okraji komunikace postačí označit dopravním značením pouze pracovní 

místo – viz. příloha schémat pracovních míst.  

4. Ostatní úseky silnice III/24420 a místních komunikací zůstávají z hlediska dopravního značení 

beze změny, v souladu se stanovením přechodné úpravy provozu ze dne 13.7.2022, č.j. 

MěÚN/066736/2022. 

5. Dopravní značení a zařízení se umístí dle přílohy, (schéma DIO), která je nedílnou součástí 

tohoto stanovení.  

 

 
Článek 5 

Provedení, odpovědné osoby 
 

1. Dopravní značení provede společnost Dopravní značení Mělník, s.r.o., IČO: 26694867, 
Truhlářská 998, 276 01 Mělník.  

Dopravní značení, světelné signalizační zařízení, dopravní zařízení a zařízení pro provozní 
informace může provádět zhotovitel, tj. právnická nebo fyzická osoba, která má platná 
oprávnění pro provádění těchto prací (živnostenské listy) a prokáže způsobilost pro zajištění 
jakosti při provádění/osazování/umisťování značek, dopravního zařízení a zařízení pro provozní 
informace podle metodického pokynu SJ – PK pro oblast II/4 – Provádění silničních 
a stavebních prací.  

2. Určenou odpovědnou osobou za dopravní značení je: pan Libor Petřina, Dopravní značení Mělník 
s.r.o., IČO: 26694867, Truhlářská 998, 276 01 Mělník, tel. 603 481 526, E-mail: 
info@dzmelnik.cz. 

3. Určenou odpovědnou osobou za stavbu je: pan Petr Jiřík, stavbyvedoucí, firma Miloslav Kalců, 

Hůrka 1054, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČO: 10234845, tel.: 602 687 315, E-mail: realizace 

@elektro-kalcu.cz.  

 

Článek 6 
Odůvodnění 

 

1. Úřad obce s rozšířenou působností vydává doplnění opatření obecné povahy na stanovení 
přechodné úpravy silničního provozu na základě dodatečné žádosti podané dne 5.9.2022 v 
zastoupení Bc. Martinou Pekárkovou, Karsova 387, 278 01 Kralupy nad Vltavou.  

2. Žadatel k žádosti doložil souhlasné stanovisko příslušného orgánu Policie ČR, Ředitelství 
Středočeského kraje, Územní odbor Mělník, Dopravní inspektorát, Bezručova 2796, 27601 
Mělník, ze dne 12.8.20221 č.j.: KRPS-105-237/ČJ-2021-010606 s doplněním ze dne 5.9.2022. 
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Článek 7 
Poučení 

 

1. Toto opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou a musí být zveřejněno nejméně 
po dobu 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce obce Nedomice. 

2. Podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, tato přechodná úprava provozu vydaná 
opatřením obecné povahy nabývá účinnosti pátý den po vyvěšení. 

3. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2, správního řádu). 

4. Grafická dokumentace dopravního značení je v příloze tohoto stanovení a je také k dispozici 
k nahlédnutí v úředních hodinách na Odboru správních činností a dopravy Městského úřadu 
Neratovice, nám. Republiky 400, 277 11 Neratovice, 4. patro, č. dveří 415. 

 

 

 
Ing. Lada Miloš 
referent silničního správního úřadu 
odbor správních činností a dopravy  
 

 

 

 
 
 
 
 
Přílohy: Nákres situace dopravně inženýrského opatření (DIO)  
 
 
Doručuje se: 

 

Obec Nedomice, Nedomice 78, 277 14 Dřísy, ID DS: ja3asm2, k vyvěšení na úřední desku 

Miloslav Kalců, v zastoupení Bc. Martina Pekárková, Karsova 387, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ID DS: nhzyrfj  

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mělník, Dopravní inspektorát, Bezručova 2796, 276 01 
Mělník, k rukám nprap. Ludmily Adamcové, ID DS: 2dtai5u  

 

Ostatním účastníkům: - veřejnou vyhláškou 

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů (§ 172/3 správního 
řádu) 

 

Vyvěšeno dne: 

 

 
 
 

 

 

 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení návrhu opatření 
 

 

Sejmuto dne: 

 

 

 

 

 

 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje sejmutí návrhu opatření 
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Příloha k č.j. MěÚN/085001/2022 

Příloha – dopravně inženýrské opatření, místní komunikace, k.ú. Nedomice 
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