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Vyřizuje: 
Telefon: 
E~mail: 
Nymburl‹: 

MUNYIVI-050/12978/2022/|<ol 
lvlUNYIVI-050/12978/2022/[<ol 
Iveta Koláčná 
325 501 208 
iveta.l‹olacna@meu-nbi‹.cz 
21.2.2022 

Město Nymburk 
Městský úřad 
Odbor Správy městského majetku 
Náměstí Přemyslovců 163 
288 02 Nymburk 

\/IAIVIONT Servis a.s. 

I\/Iařákova 3079/2 
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM 

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU vYHLÁšı‹ou 
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu 

l\/lěstský úřad Nymburk, Odbor správy městského majetku, jal‹o příslušný orgán Státní správy podle 
ustanovení § 124 odst. 6 Zál‹ona č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních l‹omunil‹aci‹:h, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon O silničním provozu"), na základě návrhu Ze dne 16.02.2022, který 
podala společnost VIAIVIONT Servis a.s., Mařákova 3079/2, 400 O1 Ústí nad Labem, IČ: 25021851, 
zastoupená generálním ředitelem lng. Josefem Kalivodou nar.: 07.03.1956 a zastoupena plnou mocí Ing. 
Miroslavem OuZl‹ým se sídlem Huntířov 191, 405 02, IČ: 86867865, povyjádření Policie ČR, Krajské 
ředitelství, Středočeského kraje, dopravního inspektorátu Nymburk ze dne 15.02.2022, č.j.: I<RPS-29034- 
2/ČJ-2022~O10806, podle § 77 odst. 1 písm. c) zál<ona O silničním provozu 

sta noví 

přechodnou úpravu provozu dopravního značení na cyI‹|ostezce EV4 Labská - most přes říčl‹u Vlkavu, 
l‹.ú. Kostomlaty nad Labem - ústí říčky Vlkavy do řeky Labe, Z důvodu provádění opravy mostu přes 
rıcku Vll‹avu u jejího ústí do řeky Labe, úplná uzavírka Svybudovanou provizorní Iávkou pro chodce a 
cyklisty, takto: ˇ 

Při realizaci uvedené stavby bude osazeno přechodné dopravní značení dle vyjádření Policie ČR - DI 
Nymburk ze dne 15.02.2022 a pIánl‹u DIO, odsouhiaseného Policií ČR-DI Nymburk viz příloha. Osazenı 
dopravního značení bude provedeno vsouladu s ustanovením zá|‹ona č. 361/2000 Sb., vyhlášky |\/ID Č. 

294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla. provozu na pozemních komunikacích ve Znění pozdějších 
předpisů (účinnost od 01.01.2016) a musí být v souladu S ČSN EN 12899-1. 
I\/Iěstský úřad Nymburk, Odbor Správy městského majetku si vyhrazuje právo stanovení přechodné úpravy 
dopravního Značení změnit nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat Změna provozu nebo veřejný Zájem. 
Policie ČR má právo kontroly a předložení dalších podminel<, zajišťujících bezpečnost a plynulost silničního 
provozu. 

Tel.: +420 325 501 101 ıč: 00239500 
E-mail: mail@meu~nbk.cz DIČ: CZ00239500 
WWW.mesto-nymburk.cZ Datová schránl‹a: 86abcbd

ı



Termín přechodné úpravy provozu: 01.03.2022 - 13.05.2022. 

Za umístění dopravních značek odpovídá: lng. Miroslav Ouzký, tel.: 724 169 639. 

Stanovení dopravního Značení nenahrazuje povolení, Stanovisl<o, posouzení, případně jiné opatřenı 
dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy. 

Odůvodnění: 

l\/Iěstský úřad Nymburk, Odbor Správy městského majetku stanovil Změnu přechodnou úpravu provozu 
na základě návrhu žadatele ze dne 16.02.2022, po projednání S Policií ČR, Krajské ředitelství, 
Středočeského l‹raje, dopravního inspektorátu Nymburk ze dne 15.02.2022. V souladu S ustanovením § 
77, odst. 5, Zákona č.361/2000 Sb., ve Znění pozdejsıch předpisů zdejší úřad nedoručoval návrh opatření 
obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby l‹ projednání připomínek nebo námitek. ˇ 

Poučení O odvolání: 

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 Zákona Č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve Znění pozdějších 
předpisů nelze podat opravný prostředek. 

rv vv Opatření obecné povahy nabývá ucinnosti pátým dnem po dni vyvesení této vyhlášky. 

Příloha: 
2× DIO, vyjádření Policie ČR - DI Nymburk 

Iveta Koláčná 
referentka odboru 

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Nymburk a na úřední desce OÚ 
Kostomlaty nad Labem po dobu 15 dnů. 

vv Vyveseno dne Sejmuto dne:......... 

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup 22.02.2022 
ı 

vv Razít‹o, podpis orgánu, který potvrzuje vyvesení a sejmutí oznámení. 

Obdrží: 

veřejnou vyhlášl‹ou lvejjsrgyslu § 172 správního řádu) - se žádOst_í_o_,_vyvěšeni na úřední desce obce: 
v" vvˇı nv IV|eU Nymburk k vyvesenı na ureclní desce 

- OÚ |<ostomlaty nad Labem - k vyvěšení na úřední desce
v P0 nabytí účinnosti OOP obdrží: 

- Obec |<oStOmlaty 
~ Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Dl Nymburk 
- Žadatel a jeho zástupce 

Tel.: +420 325 501 101 IČ: 00239500 
E-mail: mai|@meu-nbk.cz DIČ: CZ00239500 
wwW.meSt0-nymburk.cz Datová schránka: 86abcbd
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JID: PCRO1ETRf0130041939 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje 
Územní odbor Nymburk 
Dopravní inspektorát 
Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk 

Č. j. KRPS-29034-2/ČJ-2022-010806 Nymburk 15. února 2022 
Počet stran: 1 

Viamont Servis a.s. 
Mařákova 3079/2 
400 01 Ustí nad Labem 

vıv Cyklostezka EV4 - oprava mostku přes rıcku Vlkava- stanovisko Dl PČR Nymburk. 

Dopravní inspektorát PČR Nymburk na základě Vaší žádosti ve věci předloženého návrhu 
přechodné úpravy provozu na shora uvedenou akci, Vám po prostudování a provedeném šetření, 
vydává následující Stanovisko. 

Předmětem přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích je oprava mostní 
konstrukce přes říčku Vlkavu ústící do řeky Labe. 

Dopravní inspektorát PCR Nymburk jako příslušný orgán podle § 77 odst. 2) písm. b) 
zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů souHLASí 
s realizaci předloženého návrhu dopravního značení při dodržení níže uvedených podmínek. 

Dopravní značení, kteréje V rozporu S přechodnou úpravou provozu, bude zakryto. 
Dopravní Značení musí být osazeno podle zásad pro označování pracovních míst na 

pozemních komunikacích - TP 66. 
Dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 294/2015 

Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Dopravní značky užívané 
k přechodnému dopravnímu Značení musí být provedeny výhradně jako reflexní. 

Provedení a umístění dopravních značek musí být v souladu S ČSN EN 12 899. 
Po ukončení akce musí být povrch uveden do řádného stavu a dopravní Značky užité na 

akci ihned odstraněny. 
Dopravní inspektorát PČR Nymburk si vyhrazuje možnost stanovit další podmínky, které si 

vyžádají naléhavé okolnosti při Zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 
Zpracoval: nprap. Jiřl Kopřiva, tel.: 974 878 253 ˇ 

Z r. por. Bc. Jan Sťastný 

npor. lng. Josef Ulrich, DIS. 
vedoucí Dl 

BC. Ján Šťastný 
15.92.2022 1§Z18;45 
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