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V EŘEJ N Á  V YHL Á Š KA  
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 

 

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako místně příslušný obecní úřad obce 
s rozšířenou působností podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci na základě 
podání, které dne 19.8.2021 podala společnost 

PORR a.s., IČO 43005560, Dubečská 3238, 100 00  Praha, 
kterou zastupuje 3K značky s.r.o., IČO 25056271, Jiráskova 1519, 251 01  Říčany, 

po předchozím projednání s policií, vydává z důvodu omezení dopravy nad 10 tun přes most ev. č. 327-003 
přes řeku Doubravu a na silnici č. III/3278 mezi obcemi Záboří nad Labem a Kobylnice toto opatření obecné 
povahy, kterým podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu 

s t a n o v í  

přechodnou úpravu provozu na silnici č. III/3278 a č. II/327 v územním obvodu Kutná Hora v souvislosti 
s uzavírkou silnice č. II/125 – doplnění přechodného dopravního značení na objízdné trase; akce: „Most ev.č. 
125-034, provoz 1+1, odklon dopravy nad 3,5 t“, spočívající v umístění přechodného dopravního značení 
a zařízení v rozsahu dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO), které je nedílnou součástí 
tohoto opatření obecné povahy. 
 
Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami: 

1. Trvání přechodné úpravy provozu:   6.9.2021 – 16.12.2021 
2. Dopravní značení bude umístěno dle schváleného DIO - Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, 

DI Kutná Hora. 
3. Dopravní značení musí být umístěno v souladu s TP 66 Zásady pro označování pracovních míst 

na pozemních komunikacích, vydané Centrem dopravního výzkumu v Brně. 
4. Pod dopravními značkami „B 4“ omezující vjezd nákladních vozidel nad 10 tun na silnici č. III/3278 

bude na dodatkové tabulce „E 13“ uveden text „Mimo dopravní obsluhu“. 
5. Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryto nebo přelepeno 

škrtací páskou. 
6. Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb. a zákonu o silničním provozu. 
7. Dopravní značky musí být  upevněny na  kovových sloupcích nebo  případně na sloupech veřejného 

osvětlení. Musí být provedeny dle příslušné ČSN EN 12899-1  a musí být z retroreflexního  materiálu. 



Č.j. MKH/134685/2021 str. 2 

 

Dopravní značky včetně nosičů a spojovacích součástí musí být schváleny MD ČR. 
8. Dopravní značení bude rozmístěno nejpozději do zahájení stavebních prací a bude instalováno odbornou 

osobou. 
9. Správní orgán si vyhrazuje právo toto opatření změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat veřejný 

zájem nebo změna situace v silničním provozu. 
10. Budou splněny podmínky stanovené ve vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná 

Hora ze dne 31.8.2021, č.j.: KRPS-204084-3/ČJ-2021-010506-ZZ. 
11. Odpovědná osoba:  Ing. Jan Vaněk, tel.: 777 348  

 
 

Odůvodnění: 

Na základě podání ze dne 19.8.2021 Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství jako 
obecní úřad obce s rozšířenou působností, který stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních 
komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, stanovil 
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích - silnice č. III/3278 a č. II/327 v územním obvodu 
Kutná Hora z důvodu omezení průjezdu dopravy nad 10 t přes most ev. č. 327-003 přes řeku Doubravu 
a na silnici č. III/3278 mezi obcemi Záboří nad Labem a Kobylnice. Součástí podání na stanovení přechodné 
úpravy provozu bylo DIO, které bylo projednáno s Policií ČR jako dotčeným orgánem dle § 77 odst. 2 
písm. b) zákona o silničním provozu. 

V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu se proto dnešním 
dnem tímto opatřením obecné povahy stanovuje přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích u 
obce Záboří nad Labem a Kobylnice dle předloženého DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření. 

 
Poučení: 

Proti stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek 
dle § 173 odst. 2 správního řádu. 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. 
 
 
 
 
 

Kateřina Křížová 
referent pro silniční hospodářství 

  
 
 
 

 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 

 
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky 
Městského úřadu Kutná Hora 
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Obdrží: 

3K značky s.r.o., IDDS: 7qpdp9i 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
Obec Záboří nad Labem, IDDS: w9yby9a 
Obec Kobylnice, IDDS: z6zakpx 
Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora, Dopravní inspektorát, IDDS: 
2dtai5u 
Městský úřad Kutná Hora, oddělení zastupitelských orgánů, IDDS: w2nhuj7 
 
 
Obce a oddělení zastupitelských orgánů MěÚ Kutná Hora se žádostí o bezodkladné vyvěšení dokumentu na své 
úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného opatření. 
 
Příloha: DIO 
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