Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Masarykovo nám. 1,2
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
podatelna: Orebitská 477/18, 130 00 Praha 3
ODBOR DOPRAVY, ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše číslo jednací:
OD-79323/2017-MRSJI
Naše spisová značka: OD-18150/2017-MRSJI/1
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

J.Mrskoš
221621507
jiri.mrskos@brandysko.cz

Datum:

V Praze dne 20.9.2017

STRABAG, a.s.
IČ 60838744
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5-Smíchov

280.3 V/10

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, pracoviště Praha 3, odbor dopravy příslušný orgán
státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle ust. § 124 odst. (6) zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích na základě žádosti podané dne 20.9.2017 společností
STRABAG, a.s., IČ 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5-Smíchov (dále jen
„žadatel“) podle ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) rozhodl podle ust. § 77 zákona o silničním provozu

o stanovení přechodné úpravy silničního provozu
z důvodu rekonstrukce místní komunikace ul. V Boleslavce a ul. Na Sídlišti v k.ú. Klecany,
spočívající v umístění dopravního značení a zařízení v rozsahu na pozemní komunikaci č. III/2424, č.
III/0083 a na místní komunikaci ul. V Boleslavce, ul. K Vodojemu, ul. Na Vyhlídce, ul. Na Sídlišti
v k.ú. Klecany, dle předloženého a odsouhlaseného DIO (schéma pro č. 4,5,6 etapu) Policií ČR, DI
Praha venkov-východ, krajské ředitelství č.j.: KRPS-285963-1/ČJ-2017-011506 ze dne 12.9.2017,
které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.
P o d m í n k y pro provedení přechodné úpravy provozu :







Zahájení a ukončení přechodné úpravy provozu bude dne:
4. etapa : 23.10.2017-31.10.2017 a 6.11.2017-19.11.2017
5. etapa : 1.11.2017-3.11.2017 a 20.11.2017-26.11.2017
6. etapa : 27.11.2017-20.12.2017
Dopravní značení bude umístěno a instalováno dle schváleného DIO Policií ČR, DI Praha
venkov-východ, krajské ředitelství
Dopravní značení bude provedeno v souladu se zásadami pro dopravní značení na pozemních
komunikacích TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích,
vydané Centrem dopravního výzkumu v Brně. (II. vydání)
Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., a zákonu o silničním
provozu.
Dopravní značení, které je v rozporu s touto přechodnou úpravou silničního provozu bude
zakryto.

Digitálně podepsal Jiří Mrskoš
Datum: 21.09.2017 15:11:31 +02:00








Dopravní značení musí být upevněno na kovových sloupcích nebo případně na sloupech
veřejného osvětlení. Musí být provedeny dle příslušné ČSN EN 12899-1 a musí být
z retroreflexního materiálu. Dopravní značení včetně nosičů a spojovacích součástí musí být
schváleny Ministerstvem dopravy ČR.
Dopravní značení bude rozmístěno odbornou firmou, která má platná oprávnění k výkonu
této činnosti a to do zahájení stavebních prací.
Osoby, které se budou pohybovat na komunikaci, jsou povinni nosit výstražné oblečení.
Na místě stavebních prací bude dostatečný počet poučených osob schopných v případě potřeby,
řídit silniční provoz.
Budou dodrženy podmínky, které jsou stanoveny ve vyjádření Policie ČR, DI Praha venkovvýchod, krajské ředitelství č.j.: KRPS-285963-1/ČJ-2017-011506 ze dne 12.9.2017.

Odůvodnění
Na základě žádosti podané dne 20.9.2017 žadatelem o stanovení přechodné úpravy silničního provozu
na pozemních komunikacích z důvodu rekonstrukce místní komunikace ul. V Boleslavce a ul. Na
Sídlišti v k.ú. Klecany, bylo podle ust. § 171 zahájeno řízení, na základě kterého se vydává opatření
obecné povahy. K žádosti o stanovení přechodné úpravy silničního provozu bylo předloženo DIO
(schéma pro č. 4,5,6 etapu), které bylo projednáno s Policií ČR, DI Praha venkov-východ, jako
dotčeným orgánem dle ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.
V souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řadu a podle ust. § 77 odst. 4 a 5 zákona o silničním
provozu se proto dnešním dnem stanovuje přechodná úprava silničního provozu na pozemní
komunikaci č. III/2424, č. III/0083 a na místních komunikacích ul. V Boleslavce, ul.
K Vodojemu, ul. Na Vyhlídce, ul. Na Sídlišti v k.ú. Klecany dle předloženého a odsouhlaseného
DIO (schéma pro č. 4,5,6 etapu), které je nedílnou součástí tohoto opatření.

Poučení
Proti stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze podat opravný
prostředek dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu.
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této veřejné
vyhlášky.
Ing. Milena P á v o v á, v.r.
vedoucí odboru dopravy

(otisk úředního razítka)

Příloha : DIO (schéma pro č. 4,5,6 etapu)
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
po sejmutí a potvrzení prosíme o zpětné zaslání na odbor dopravy MěÚ Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav, pracoviště Praha 3, Orebitská 477/18, 130 00 Praha 3 a současně se zveřejní též způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: ………………………………. Sejmuto dne: …………………………………..
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
 adresát
 Policie ČR, DI Krajské ředitelství Středočeského kraje, územní odbor Praha venkov-východ,
Mladoboleslavská 38, 190 17 Praha 9-Vinoř: s žádostí o zajištění kontroly stanovené přechodné
úpravy silničního provozu
 Obec Klecany, Do Klecánek 52, 250 67 Klecany (se žádostí o bezodkladné vyvěšení na své
úřední desce po dobu 15 dnů a zpětné zaslání potvrzeného oznámení)

