Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Odbor dopravy
Masarykovo náměstí 1, 2
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Naše čj.:
Naše sp. zn.:

OD-87269/2018-VEVEM
OD-20143/2018-VEVEM

Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

Ing. Emil Veverka
326 909 343
emil.veverka@brandysko.cz

Datum:

09.10.2018

k vyvěšení:
MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor dopravy, správní orgán oprávněný ke
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 1
písmeno c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích, na základě § 171 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád
vydává opatření obecné povahy
spočívající v
stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/608 v k. ú. Zdiby
Správní orgán, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na podnět Policie České
republiky, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, č. j. KRPS-73583-2/ČJ-2018-011506 ze
dne 7. 3. 2018 a po předchozím rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, č. j.
117657/2018/KUSK-DOP/Nech ze dne 18. 9. 2018
stanoví
ve smyslu ustanovení § 77 odst. 4) a odst. 5) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb.,
přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci – na silnici II/608, ul. Ke Zdibsku v k.ú. Zdiby
umístěním vodorovného dopravního značení V1b – „Dvojitá podélná čára souvislá“, v úseku mezi
okružní křižovatkou silnic II/608 a I/9 a okružní křižovatkou na silnici II/608 u benzínové čerpací
stanice Hrubý Vladimír.
Platnost: po dobu 60 dní ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy
Důvod: zvýšení bezpečnosti silničního provozu v dotčeném úseku silnice č. II/608
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1. Dopravní značení musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhláškou č.
294/2015 Sb. kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a
řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a TP 133 Zásady pro
vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích.
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2. Dopravní značení bude udržováno a v případě znehodnocení znovu obnoveno.
3. Odbor dopravy si jako správní orgán vyhrazuje právo stanovení změnit nebo doplnit, jestliže
to bude vyžadovat změna silničního provozu nebo veřejný zájem.
Odůvodnění:
Správní orgán obdržel podnět Policie ČR k řešení dopravní situace na silnici č. II/608 v k. ú. Zdiby v
úseku mezi okružní křižovatkou silnic II/608 a I/9 a okružní křižovatkou na silnici I/608 u benzínové
čerpací stanice Hrubý Vladimír ul. Ke Zdibsku z důvodu, že zde řidiči odbočující do přilehlých areálů
blokují dopravu na obou uvedených okružních křižovatkách a vytvářením těchto kolizních situací
dochází ke značnému ohrožení bezpečnost silničního provozu. Správní orgán tuto situaci vyhodnotil
jako značně nebezpečnou a za postupu podle § 77 odst. 4) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích (Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může příslušný správní orgán stanovit přechodnou úpravu
provozu na dálnicích, silnicích, místních komunikacích nebo veřejně přístupných účelových komunikacích bez projednání s
dotčenými orgány a bez předchozího řízení o návrhu opatření obecné povahy, nejdéle však na dobu 60 dnů) vydává toto

opatření obecné povahy.
Poučení:
Proti opatření obecné povahy nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných
předpisů o správním řízení.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
(otisk úředního razítka)

Ing. Emil Veverka
vedoucí referent silniční hospodářství

Příloha: situace (originál k nahlédnutí na MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor dopravy,
pracoviště Stará Boleslav, Mariánské náměstí 28, kancelář č. 200)

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Brandýs nad Labem–Stará
Boleslav a Obce Zdiby po dobu min. 15 dnů.

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.
Písemnost /nebo oznámení/ se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Po sejmutí a potvrzení prosíme vrátit potvrzení zdejšímu odboru.
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky
MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav.

Obdrží:
- OÚ Zdiby
- MěÚ Klecany
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje; IDDS: a6ejgmx
- Obec Hovorčovice, Revoluční 33, 250 64 Hovorčovice; IDDS: rjdbkxf
- Rittal Czech, s.r.o.
- Obecní policie Zdiby
Dotčené orgány státní správy:
- Policie ČR, KŘ SK, DI úo Praha venkov-VÝCHOD, IDDS: 2dtai5u
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