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Podle § 39 zákona o provozu na pozemních komunikacích je obytná zóna 
zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou IP 26 a "Obytná zóna" 
a konec je označen dopravní značkou IP 26 b "Konec obytné zóny". 

Takto označená oblast výrazným způsobem preferuje 
chodce a omezuje provoz motorových vozidel.

V obytné zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její 
šířce.

Hry dětí na pozemní komunikaci jsou v obytné zóně dovoleny.

Nejvyšší povolená rychlost je 20 km/h.

Řidič musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které 
nesmí ohrozit. V případě nutnosti musí zastavit vozidlo.

V obytné zóně musí chodci, včetně hrajících si dětí, umožnit 
vozidlům jízdu.

Stání je dovoleno jen na místech označených jako 
parkoviště.

Mimo vyznačená stání smí řidič zastavit jen na dobu nezbytně 
nutnou k nastoupení nebo vystoupení osob nebo k naložení či 

vyložení nákladu.

Obec Kolová ve spolupráci s Policií ČR 
bude dodržování pravidel v obytných zónách kontrolovat.

ZNÁTE TYTO DOPRAVNÍ ZNAČKY?

CO ZNAMENAJÍ PRO ÚČASTNÍKY SILNIČNÍHO PROVOZU?



Volné pobíhání psů v zastavěném území obce
je obecní vyhláškou zakázané!

Přesto se v poslední době množí stížnosti, psi obtěžují a někdy i napadají občany.

CO V TOMTO PŘIPADĚ DĚLAT?

Pokud dojde k nálezu opuštěného, poraněného či zatoulaného zvířete
volejte 353 331 513 (obecní úřad), případně 602 772 156 (starosta), 

nebo Policii ČR (pokud dojde k napadení apod.)

Pokud máte možnost, psa vyfoťte.

Odchytová služba na základě smlouvy s obcí provede odchyt, příp. přepravu do 
záchranné stanice. Pokud se majitel neozve do 3 dnů, bude zvíře umístěno do útulku.

Cena za odchyt je 350 - 2500 Kč podle náročnosti. Cena za pobyt je 150 Kč/den, v 
topné sezoně 220 Kč/den. Dále se hradí jízdné.

Protože tyto náklady hradí obec, je v jejím zájmu dohledat majitele, který pak je 
povinen uhradit všechny vzniklé náklady.

Pan Vladimír Loula se vzdal mandátu člena zastupitelstva obce Kolová a 
místostarosty obce. Na jeho místo nastoupila Ing. Daniela Braunová, která složila 
slib zastupitele a byla zvolena místostarostkou obce Kolová.

Na doporučení výběrové komise OZ schválilo firmu Credostav s.r.o. jako zhotovitele 
na akci „ZŠ Kolová – stavební úpravy“.

OZ schválilo dotaci z rozpočtu obce sportovním spolkům, ve výši 150 tis. Kč pro FK 
Ajax Kolová, 30 tis. Kč pro PC Kolová a 25 tis. Kč pro TJ RS Kolová.

Na místo úředníka – technika obecního úřadu byl ve konkurzu vybrán pan Josef 
Mencl, který nastoupil 2.5.2018.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE



Petanque club Kolová si vás dovoluje pozvat

na turnaj trojic v pétanque

MISTROVSTVÍ ČR TROJIC 2018 

Kdy: sobota 2. června 2018 od 9 hodin
Kde: areál PC Kolová „U Gubiše“

PLNĚ VYBAVENÝ AREÁL (TOALETY, 
PARKOVÁNÍ, OSVĚTLENÍ, ATD.)

PO CELÝ DEN OBČERSTVENÍ


