Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1, 2
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
podatelna: Orebitská 477/18, 130 00 Praha 3

odbor dopravy/oddělení dopravy a silničního hospodářství
Váš dopis čj.:
Ze dne:
10.02.2017
Naše čj.:
OD-31864/2017-PROON
Naše sp. zn.: OD-6753/2017-PROON/1
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

Bc. Ondřej Proskovec
221 621 503
ondrej.proskovec@brandysko.cz

Datum:

16.06.2017

Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 KLECANY

Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Brandýs n/L-Stará Boleslav, Odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy
ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 124 odst. (6) zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(Zákon o silničním provozu),na základě žádosti města Klecany, se sídlem Do Klecánek 52, 250
67 Klecany, IČ 00240290 (dále jen „žadatel“) ze dne 18.04.2017, souhlasu Policie ČR, KŘ
Středočeského kraje, územní odbor Praha venkov-VÝCHOD Dopravní inspektorát, v souladu
s ustanovením § 77 odst. (1) písm. c) zákona o silničním provozu
stanovuje místní úpravu provozu na pozemních komunikacích ve městě Klecany
v tomto rozsahu:
Dopravní značení a zařízení:
1. DZ B 11 „Zákaz vjezdu motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou č. E 13„Mimo dopravní
obsluhy“ umístit na část ul. V Boleslavce.
2. V ul. Topolová odstranit informativní radar a na místo něj namontovat dva kusy radarů,
které budou měřit rychlost a zároveň upozorňovat řidiče na možnost pohybu chodců. A
umístit vodorovné dopravní značení č. V 18 “Optická psychologická brzda“ před přechod pro
chodce.
3. V ul. Čsl. armády umístit informativní radar z ul. Topolová ze směru od obcí
Větrušice/Husinec za křižovatku s ul. Do Kaštan.
4. V ul. Povltavská na zpevněné ploše ze zatravňovacích dlaždic umístit DZ IP 11b „Parkoviště
kolmé nebo šikmé stání“.
5. V ul. U Lékárny umístit vodorovné dopravní značení V 12c „Zákaz zastavení“.
6. Na křižovatku ul. Topolová x Čsl. armády x Do Klecánek umístit odrazové zrcadlo.
7. Na křižovatku ul. U Školy x Do Kaštan umístit odrazové zrcadlo.
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8. V ul. Do Klecánek u požární zbrojnice umístit z obou směrů na komunikaci svislé DZ č. IP 22
s textem „POZOR! VÝJEZD HASIČŮ“.
9. Do ul. Mírová umístit svislé DZ č. IP 10a „Slepá pozemní komunikace“.
10. Na místní komunikaci p.č. 218/5 v k.ú. Klecany umístit vodorovné DZ č. V 12b „Žluté
zkřížené čáry“
Termín osazení místní úpravy provozu: do 1 měsíce od stanovení
Provedení a umístění:základní velikost; pozemní komunikace v k.ú. Klecany
Důvod místní úpravy provozu:změny a doplnění dopravního značení ve Městě Klecany
Osoba zodpovědná za instalaci a údržbu dopravního značení:Město Klecany, Do Klecánek
52, 250 67 Klecany
Podmínky provedení dopravního značení:
1. Dopravní značení nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
2. Dopravní značení a zařízení bude provedeno odbornou firmou, která má platná
oprávnění k výkonu této činnosti.
3. Majitel, příp. správce pozemní komunikace je povinen udržovat dopravní značení
v nezávadném stavu po celou dobu jeho platnosti, v případě znehodnocení nahrazeno
novým na náklady žadatele.
4. Odbor dopravy si vyhrazuje právo stanovení změnit nebo doplnit, jestliže to bude
vyžadovat změna silničního provozu nebo veřejný zájem.
5. Umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhl č. 294/2015 Sb. a TP 65 II. vydání
a musí být po celou dobu existence udržováno ve stavu, který odpovídá platným právním
předpisům. V případě poškození dopravního značení bude neprodleně zjednána náprava.
6. Vodorovné dopravní značení musí být v souladu s TP 133 Zásady pro vodorovné
dopravní značení na pozemních komunikacích.
Proti stanovení místní úpravy provozu nejsou přípustné opravné prostředky ve smyslu zákona
č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění. Stanovení místní úpravy provozu nenahrazuje
povolení uzavírky a nařízení objížďky.

L.S.
Bc. Ondřej Proskovec v.r.
referent odboru dopravy

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Brandýs n/L-Stará Boleslav

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující
pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty.
Oznámení se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup
Obdrží:
• Policie ČR- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Praha
venkov - VÝCHOD, DI
• Město Klecany, Do Klecánek 52, 250 67 Klecany– se žádostí o vyvěšení na úřední
desce a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení pod dobu 15 dní (obec je povinna
v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu písemnost bezodkladně vyvěsit
na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů)
• KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
• spis
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