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V E EJ N Á  V YHL Á Š KA  
OPAT ENÍ OBECNÉ POVAHY 

STANOVENÍ P ECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 

 

M stský ú ad Kutná Hora, odbor dopravy a silni ního hospodá ství, jako místn  p íslušný obecní ú ad obce 
s rozší enou p sobností podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona . 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o zm nách n kterých zákon  (zákon o silni ním provozu), ve zn ní pozd jších p edpis  
(dále jen „zákon o silni ním provozu“) pro stanovení místní a p echodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích na silnici II. a III. t ídy, místní komunikaci a ve ejn  p ístupné ú elové komunikaci na základ  
podání, které dne 12.3.2021 podala spole nost 

PORR a.s., I O 43005560, Dube ská 3238, 100 00  Praha, 
kterou zastupuje ASIG s.r.o., I O 25954849, Budovatel  324, 533 12  Chvaletice, 

po p edchozím projednání s policií, vydává z d vodu provád ní rekonstrukce silnice . II/126 – 1. etapa, 
úsek . 4 toto opat ení obecné povahy, kterým podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silni ním provozu 

s t a n o v í  

p echodnou úpravu provozu na silnicích . II/126 a III/03318 b hem provád ní stavebních prací v rámci 
stavby „II/126 - Propojení D1 se silnicí I/2 - 1. etapa, úsek . 4“ provád né postupn  ve ty ech etapách 
z d vodu áste né uzavírky silnice . II/126   mezi obcemi Hranice a Zbraslavice spo ívající v umíst ní 
p echodného dopravního zna ení a za ízení v rozsahu dle p edloženého dopravn  inženýrského opat ení 
(DIO), které je nedílnou sou ástí tohoto opat ení obecné povahy. 
 
Toto opat ení obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami: 

1. Trvání p echodné úpravy provozu b hem stavby:   19. 4. 2021 – 12. 9. 2021 (DIO 1 a DIO 2) 
2. Trvání p echodné úpravy provozu b hem dokon ovacích prací (po ukon ení uzavírky silnice . II/126): 

 13. 9. 2021 – 31. 12. 2021 ( DZ IP22 „Projíždíte stavbou“) 
3. Dopravní zna ení bude umíst no dle schváleného DIO - Policie R, K  Policie St edo eského kraje, 

DI Kutná Hora. 
4. Dopravní zna ení musí být umíst no v souladu s TP 66 Zásady pro ozna ování pracovních míst 

na pozemních komunikacích, vydané Centrem dopravního výzkumu v Brn . Za snížené viditelnosti 
budou použita výstražná sv tla dle TP 66. 

5. Po celou dobu stavby musí být zajišt n bezpe ný p ístup do p ilehlých objekt . 
6. Dopravní zna ení, které bude v rozporu s p echodnou úpravou provozu, bude zakryto nebo p elepeno 

škrtací páskou. 
7. Dopravní zna ení musí provedením odpovídat vyhlášce . 294/2015 Sb. a zákonu o silni ním provozu. 
8. Dopravní zna ky musí být  upevn ny na  kovových sloupcích nebo  p ípadn  na sloupech ve ejného 

osv tlení. Musí být provedeny dle p íslušné SN EN 12899-1  a musí být z retroreflexního  materiálu. 
Dopravní zna ky v etn  nosi  a spojovacích sou ástí musí být schváleny MD R. 
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9. Osoby, které se budou pohybovat po komunikaci, jsou povinny nosit výstražné oble ení. 
10. Na míst  stavebních prací bude dostate ný po et pou ených osob schopných v p ípad  pot eby ídit 

silni ní provoz. 
11. Dopravní zna ení bude rozmíst no nejpozd ji do zahájení stavebních prací a bude instalováno odbornou 

osobou. 
12. Správní orgán si vyhrazuje právo toto opat ení zm nit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat ve ejný 

zájem nebo zm na situace v silni ním provozu. 
13. Budou spln ny podmínky stanovené ve vyjád ení Policie R, K  Policie St edo eského kraje, DI Kutná 

Hora ze dne 8.3.2021, .j.: KRPS-50857-1/ J-2021-010506-ZZ. 
14. Odpov dná osoba:  Adam P ibyl, tel.: 725 573 511 (stavba) 

 Adam Hibelbauer, tel.: 724 571 618 (DIO) 
 

Od vodn ní: 

Na základ  podání ze dne 12.3.2021 M stský ú ad Kutná Hora, odbor dopravy a silni ního hospodá ství jako 
obecní ú ad obce s rozší enou p sobností, který stanoví místní a p echodnou úpravu provozu na pozemních 
komunikacích na silnici II. a III. t ídy, místní komunikaci a ve ejn  p ístupné ú elové komunikaci, stanovil 
p echodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích silnicích . II/126 a III/03318 b hem provád ní 
stavby „II/126 - Propojení D1 se silnicí I/2 - 1. etapa, úsek . 4“ z d vodu áste né uzavírky silnice . II/126   
mezi obcemi Hranice a Zbraslavice. Sou ástí podání na stanovení p echodné úpravy provozu bylo DIO, 
které bylo projednáno s Policií R jako dot eným orgánem dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silni ním 
provozu. 

V souladu s § 173 odst. 1 správního ádu a podle § 77 odst. 5 zákona o silni ním provozu se proto dnešním 
dnem tímto opat ením obecné povahy stanovuje p echodná úprava provozu na pozemních komunikacích 
v územním obvodu Kutná Hora dle p edloženého DIO, které je nedílnou sou ástí tohoto opat ení. 

 
Pou ení: 

Proti stanovení p echodné úpravy provozu formou opat ení obecné povahy nelze podat opravný prost edek 
dle § 173 odst. 2 správního ádu. 

Opat ení obecné povahy nabývá ú innosti pátým dnem po vyv šení. 
 

(otisk ú edního razítka) 

  
 

Ing. Dana Ladrová 
referent pro silni ní hospodá ství 

  
 
 
  
Toto oznámení musí být vyv šeno po dobu 15 dn . 
 
Vyv šeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyv šení a sejmutí oznámení. 
 
 
Právní ú inky doru ení má výhradn  doru ení ve ejnou vyhláškou prost ednictvím ú ední desky 
M stského ú adu Kutná Hora 
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Obdrží: 

ASIG s.r.o., IDDS: 6vbnnuv 
Krajská správa a údržba silnic St edo eského kraje, p ísp vková organizace, IDDS: a6ejgmx 
Obec Zbraslavice, IDDS: rbkb3mw 
Obec Slavošov, IDDS: 7wabiwh 
Krajské editelství Policie St edo eského kraje, Územní odbor Kutná Hora, DI, IDDS: 2dtai5u 
M stský ú ad Kutná Hora, kancelá  tajemníka  
 
Obce a kancelá  tajemníka se žádostí o bezodkladné vyv šení dokumentu na své ú ední desce po dobu nejmén  

15 dn  a o zp tné zaslání potvrzeného opat ení. 

 
 
P íloha: DIO 1 
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DIO 2 (p esun autobusové zastávky p i etapách 4c a 4d) 
 

 


