
Městský úřad Nymburk N 'b k Odbor správy městského majetku ymı Náměstí Přemyslovců 163 
288 02 Nymburk 

Spisová Značl‹a: MUNYM-050/13062/2022/Mik 
Číslo jednací: lVlUNYl\/l-050/13062/2022/l\/lik VYZNAČ, S.r.o. 
Vyřizuje: Alena Miklošinová 
Telefon: 325 501 260 
E-mail: alena.mík|osinova@meu-nbk.cz Srázná 1/5113 
Nymburk: 23.2.2022 586 01 JIHLAVA 

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu 

Městský úřad Nymburk, Odbor správy městského majetku, jako příslušný orgán státní správy podle 
ustanovení § 124 odst. 6 Zákona Č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve zněnı 
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon O silničním provoZu"), na základě návrhu, který podala právnická 
osoba ČNES dopravní stavby, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno zastoupena zmocněncem 
společností VYZNAČ, S.r.o., Srázná 5113/1, 586 O1 Jihlava a po písemném vyjádření Policie ČR, Krajské 
ředitelství, Středočeského kraje, dopravního inspektorátu Nymburk ze dne 22.02.2022, č.j.: KRPS-36386- 
2/ČJ-2022-010806, opatřením obecné povahy podle ustanovení § 171 a násl. Části šesté Zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád"), podle ustanovení Š- 77 
odst. 1 písm. c) zál‹ona Č. 361/2000 Sb., O silničním provozu 

stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici č. Il/503 ul. Boleslavská třída a č. il/330 ul. Velké Valy 

Okružní křižovatka v Nymburce a S tím vedené objízdné trasy 
vv v Z důvodu provádění Stavby: oprava okružní krizovatky ul. Boleslavská trída x ul.. Velké Valy Nymburk 

Termín: od 01.03.2022 do 30.03.2022 

Pří realizaci výše uvedené přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích budou dodrženy tyto 
podmínky: 

1. Při realizaci uvedené stavby bude osazeno přechodné dopravní značení dle schématu DIO, které je 
přílohou a Zároveň nedílnou součástí tohoto Stanovení. 

2. V ul. Palackého třída za autobusovou zastávkou ,,Nymburl<, nám." po pravé Straně Směrem ke 
křižovatce ul. Kostelní bude osazeno DZ Č. B 28. 

3. Na ui. Boleslavská třída před křižovatkou S ul. F Schulze ve směru od žel. Nadjezdu bude objízdná 
trasa do Kolína a Poděbrad pro veškerou dopravu navigována do ulice V Kolonii. 

4. V ul. Purkyňova ve směru příjezdu od ul. Komenského je navržené DZ Č. IS 11a, lS 11b nadbytečné 
a nebude osazeno. 
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Ulice Nerudova bude vobousměrném režimu pouze vúseku mezi vjezdem do nemocnice a 
křižovatkou S ul. Tylova. 
V ulici Nerudova vúseku obousměrného režimu budou vyznačena podélná parkovací stání při 

Straně komunikace přilehlé k objektu nemocnice. 
V ul. ZbožSl‹á před křižovatkou S ul. Nerudova bude doplněno DZ č. ES 11b ,,NEl\/|OCl\lICE". 
Na okružní křižovatce ul. Zbožská a Boleslavská tř. bude doplněna navigace objízdné trasy pro 
nákladní vozidla S cílem Poděbrady a Kolín po ul. Boleslavská tř. na silnici I/38. 
V ul. Velké Valy ve směru příjezdu k úplné uzavírce bude doplněno DZ č. IP 108 za křižovatku S ul. 
Resslova. 
V ul. Havlíčkova před křižovatkou S ul. Velké Valy bude doplněno DZ č. EP 10b. 
Vul. Palackého tř. nebude osazeno DZ č. IS 11b PODĚBRADY, které by duplikovalo dopravní 
značení IS 3b stanovené místní úpravou provozu. 
Na nároží náměstí Přemyslovců u domu č.p. 126/1 bude doplněn ostrůvel< montovaného 
obrubníku v místě VDZ V13 stavebně zamezující stání vozidel a zajišťující tak průjezd autobusů. 
Dopravní inspektorát doporučuje vzniklý ostrůvek vyplnit materiálem Zabraňujícím odsunutí 
obrub. 
Na náměstí Přemyslovců na křižovatce Silnice č. Il/503 a místních komunikací ul. Soudní a Tyršova 
bude provedena změna přednosti vjizdě. Jako hlavní komunikace bude vedena trasa Z ul. Kolínská 
do Tyršova. V křižovatce bude vyznačeno vodorovné dopravní Značení hranice křižovatky. DZ č. B 
24b bude Zakryto. 
Navigační dopravní značení na náměstí Přemyslovců bude upraveno dle výše uvedeného bodu. 
V ul. Bedřicha Smetany bude od křižovatky S ul. Palackého tř. osazeno DZ č. B4. 
Svislé dopravní značení přechodné úpravy provozu bude provedeno vsouladu S § 62 odst. 2 
zákona č. 361/2000 Sb., o pozemních komunikacích (v platném znění), na červenobílých 
pruhovaných sloupcích. 
Dopravní značení bude provedeno zhotovitelem, který má platné oprávnění pro provádění těchto 
prací (živnostenský list) a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti provádění těchto prací (bod 7 
TPSSL 
Místní úprava provozu, která by byla v rozporu S přechodnou úpravou provozu, bude přelepena, 
překryta nebo odstraněna (dle § 6 odst. 4 vyhlášky 294/2015 Sb.). 
Veškeré dopravní Značení a zařízení bude umístěno tak, aby nezasahovalo do rozhledových 
poměrů křižovatek, resp. sousedních nemovitostí. 
Při používání přechodné úpravy dopravního značení budou dodrženy podmínky ve vyjádření 
Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravního inspektorátu Nymburk, č.j.: KRPS- 
36386-2/ČJ-2022-010806 Ze dne 22.02.2022. 
Pokud pominou důvody pro provedení přechodné úpravy provozu před stanoveným termínem, 
bude neprodleně obnovena obecná a místní úprava provozu a tuto skutečnost oznámí Odpovědná 
osoba neprodleně správnímu orgánu. 
Městský 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 podmínek, 
Zajišťujícich bezpečnost a plynulost silničního provozu. 
Vzhledem krozsáhlému formátu Situaci dopravního Značení se přiložená Situace zveřejňuje na 
úřední desce správního orgánu ve Zmenšeném formátu. S úplným zněním OOP se lze rovněž 
seznámit na lVlěÚ Nymburk, Odboru správy městského majetku, Náměstí Přemyslovců 163, 1 
patro, č. dveří 210 (radnice) V Nymburce (po předchozí telefonické dohodě). 
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Za umístění dop_ravníl1o_z_načení odpovídá: společnost ČNES dopravní stavby, a.s., Milady Horákové 2764, 

272 01 Kladno, p. Vít Zápotočný tel. 606 081 000 

Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření 
dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy. 

Odůvodnění: 
Městský úřad Nymburk, Odbor správy městského majetku stanovil Změnu přechodnou úpravu provozu 
na základě návrhu žadatele a po písemném vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství, Středočeského kraje, 
dopravního inspektorátu Nymburk ze dne 22.02.2022, č.j.: KRPS-36386-2/ČJ-2022-010806. \/souladu 
sustanovením § 77, odst. 5, Zákona č. 361/2000 Sb., ve Znění pozdějších předpisů Zdejší úřad 
nedoručoval návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby kprojednání připomínek nebo 
námitek. 

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. 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této vyhlášky. 
Příloha: 
1× DIO 

lng. Jiří Konhefr 
vedoucí od boru 

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Nymburk po dobu 15 dnů. 

Vyvěšeno dne: .............. .. Sejmuto dne: ................ ._ 

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup 24.02.2022 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvesení a sejmutí oznámení. 

Obdržíi 

.\Ĺeřeinoú.v,Vhláškou (ve Sm_VSIu_§. 172 správního řádu) - se žádostí O vyvěšení na úřední desce obce: 
vv v - MěÚ Nymburk k vyvesení na úrední desce 

Po nabytí účinnosti OOP obdrží: 

- ČNES dopravní stavby, a.S., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno v zastoupení společností 
vYZNAč S.r.0., Srázná 5113/1, 586 O1 Jihlava 

- KSÚS Stř. kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
- Město Nymburk, náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk 
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Nymburk 

Tel.: +420 325 501 101 E-mail: mail@meu-nbk.cZ 
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