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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad příslušný dle § 

124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále 

jen "zákon o silničním provozu"), na základě žádosti, kterou dne 28.03.2022 podal(a) H-INTES s.r.o., Pod Borkem 

319, Čejetičky, 293 01  Mladá Boleslav 1,v zastoupení: JAZNAK spol. s r.o., Mladá Boleslav, Vinec 26, PSČ 

29301, DS: a4jdnas a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Středočeského 

kraje, Územní odbor Mladá Boleslav, Dopravní inspektorát Mladá Boleslav KRPS-82655/ČJ-2022-010706-KOM 

ze dne 28.03.2022  

I. ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a 

v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích 

formou opatření obecné povahy podle ust. § 173 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád 

spočívající v umístění vodorovného a svislého dopravního značení pro úplnou uzavírku chodníků a místních 

komunikací na nám. Republiky a tř. T. G. Masaryka, uzavírku odbočovacích jízdních pruhů na křižovatce 

ul. Jičínská a Na Celně a s tím související dopravní opatření na okolních místních komunikacích v Mladé 

Boleslavi 

Dopravní značení:        dle JAZNAK S 3603, 3604 ze dne 10.03.2022  

V termínu:                    od 04.04.2022 do 08.05.2022 

DZ bude umisťovat: JAZNAK spol. s r.o., Vinec 26, 293 01 Mladá Boleslav, p. Lukáš Janda, tel.: 602 451 108 

Osoba odpovědná za organizaci a zabezpečení akce: H-INTES spol. s r.o.,p. Tomáš Hrdina: tel.: 724 045 100 

Specifikace značení uzavírky: úplná uzavírka chodníků podél tř. T. G. Masaryka (nám. Republiky) a ul. 

Jičínská, po pravé straně směrem z centra, chodníků po obou stranách  na křižovatce ul. Jičínská a Na Celně 

a  uzavírka odbočovacího jízdního pruhu v obou směrech  na křižovatce ul. Jičínská a ul. Na Celně Mladá 

Boleslav. 

V termínu od 25.04.2022 do 08.05.2022 bude vypnuto světelné signalizační zařízení  na této křižovatce. 

Stávající DZ v rozporu s uzavírkou bude zakryto. 

Podmínky provedení dopravního značení : 

1) Bude užito reflexní dopravní značení 1. třídy (R 1) v základní velikosti.   

2) Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje souhlasí s umístěním dopravního značení pro dopravní 

opatření na silnici č. III/27513 ul. Na Celně a to v souvislosti s výstavbou cyklostezky   Českobratrské 

náměstí-OC Olympia II. etapa dle podmínek ve vyjádření č. 84/2022. 

3) Dopravní značení musí svým provedením a rozmístěním odpovídat zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích, vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 
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provozu na pozemních komunikacích, dále ČSN EN 12899-1 a musí být v souladu se zásadami pro dopravní 

značení na pozemních komunikacích – TP 66. 

4) Ve smyslu ustanovení § 19a odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích musí být příslušná dopravní 

značka B 28, popř. IP 25 (B28) na pozemní komunikaci umístěna nejméně 7 dní před prvním dnem dočasného 

zákazu nebo omezení.  

5) Ve smyslu ustanovení §19b zákona o pozemních komunikacích, je vlastník pozemní komunikace oprávněn 

odstranit silniční vozidlo ponechané na pozemní komunikaci v rozporu s tímto zákazem nebo omezením a 

odstavit je na vhodném místě. Po pominutí důvodů pro odstranění silničního vozidla je vlastník pozemní 

komunikace povinen vozidlo bez zbytečného odkladu vrátit na místo, odkud bylo odstraněno, nebo na jiné 

vhodné místo v bezprostředním okolí viditelné z místa, odkud bylo vozidlo odstraněno. Není-li to možné, 

oznámí vlastník pozemní komunikace provozovateli silničního vozidla a Policii České republiky místo, kde je 

možné vozidlo vyzvednout a způsob jeho vyzvednutí. 

6) Bylo-li dopravní značení na pozemní komunikaci umístěno alespoň 7 dní před prvním dnem dočasného zákazu 

nebo omezení stání nebo zastavení silničních vozidel, nese náklady neodstranění, odstavení a vrácení 

silničního vozidla jeho provozovatel. 

7) Dopravní značení musí být provedeno, umístěno a udržováno v souladu s platnými právními předpisy a 

normami. Pracovní místo musí být řádně označeno a zabezpečeno zábranami nebo jinými prostředky proti 

vstupu nepovolaných osob z důvodu bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci a ochraně zdraví. Zvýšenou 

pozornost je třeba věnovat pohybu pěších. 

8) Magistrát města Mladá Boleslav odbor dopravy a silničního hospodářství si vyhrazuje právo toto stanovení 

změnit nebo doplnit, pokud si to vyžádá situace v silničním provozu nebo veřejný zájem. 

9) Svislé dopravní značení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR, Krajského ředitelství Policie 

Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav, Dopravní inspektorát Mladá Boleslav, KRPS-82655/ČJ-

2022-010706-KOM ze dne 28.03.2022 

10) Celkové umístění všech dopravních značek je patrné z grafické části dopravně inženýrského opatření 

dle JAZNAK S 3603, 3604 ze dne 10.03.2022, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.  

11) Proti tomuto stanovení nejsou přípustné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení 

O d ů v o d n ě n í  

Dne 28.03.2022 podal(a) H-INTES s.r.o., Pod Borkem 319, Čejetičky, 293 01  Mladá Boleslav 1 zdejšímu 

správnímu orgánu žádost o povolení uzavírky a objížďky na místní komunikaci a návrh na stanovení přechodné 

úpravy provozu na místních komunikacích, v souvislosti s výstavbou cyklostezky v Mladé Boleslavi.  

Zdejší správní orgán návrh v souladu s § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu projednal celou věc s dotčeným 

orgánem - Policií ČR, Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav, Dopravní 

inspektorát Mladá Boleslav.  

Na podkladě žádosti a souhlasného stanoviska Policie ČR dospěl zdejší správní orgán k závěru, že vydá toto 

opatření obecné povahy, kterým bude stanovena výše uvedená přechodná úprava provozu. Správní orgán vydal 

stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření 

příslušného orgánu policie jako opatření obecné povahy postupem dle části šesté správního řádu.  

 

P o u č e n í  

Podle § 173 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) proti 

opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření 

obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od 

účinnosti opatření obecné povahy.  

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení. Hrozí-li nebezpečí z prodlení,  

opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení. 

 

Jana Nováková 

referent dopravy a správy dopravy 7  

Za správnost vyhotovení: 

Jana Nováková 

referent dopravy a správy dopravy 7 
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Přílohy: 

situace dopravního značení  DIO S 3603, 3604 

 

Účastníci žízení: 

H-INTES s.r.o., Pod Borkem 319, Čejetičky, 293 01  Mladá Boleslav 1, v zastoupení: JAZNAK spol. s r.o., Mladá 

Boleslav, Vinec 26, PSČ 29301, DS: a4jdnas 

Statutární město Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 293 01  Mladá Boleslav 1, DS: 

82sbpfi 

Dotčený orgán: 

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav, Dopravní inspektorát Mladá 

Boleslav, Štefánikova 1307, 293 01 Mladá BoleslavDS: 2dtai5u 

 

Ostatní: 

Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o., tř. Václava Klementa 1439, Mladá Boleslav II, 293 01  Mladá Boleslav 1, 

DS: rnczkra 

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, Kladno, 272 01  Kladno 1, DS: dz4aa73 

Ing. Bohuslav Ottomanský, Štúrova 569, Mladá Boleslav III, 293 01  Mladá Boleslav 1 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Mnichovo Hradiště, Zborovská 81/11, 

Smíchov, 150 00  Praha 5, DS: a6ejgmx 

Městská policie statutárního města Mladá Boleslav, Palackého 68, Mladá Boleslav II, 293 01  Mladá Boleslav 1 

Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o., Starofarní 152, Mladá Boleslav I, 293 01  Mladá Boleslav 1, DS: 

wkmmctu 

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o., Vančurova 1309, Mladá Boleslav III, 293 01  Mladá Boleslav 1, DS: 2ts3var 

SPIS 

 

 

 

Vyvěšeno dne: …………………………………. Sejmuto dne: …………………………………… 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a 

sejmutí oznámení 
 


