Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1, 2
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Odbor dopravy
Váš dopis čj.: 4280/2019
Ze dne:
Naše čj.:
MÚBNLSB-OD-61784/2019-VOKIV
Naše sp. zn.: OD-14381/2019-VOKIV
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

Ivana Vokálková
326 909 341
ivana.vokalkova@brandysko.cz

Datum:

30.07.2019

Město Klecany IČ 00240290
Do Klecánek č.p. 52
250 67 KLECANY

k vyvěšení:
Městský úřad Brandýs n./L.-Stará Boleslav
Město Klecany

Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Brandýs n/L-Stará Boleslav, Odbor dopravy, správní orgán oprávněný ke
stanovení místní 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

ve stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Městský úřad Brandýs n/L-Stará Boleslav, Odbor dopravy, jako příslušný obecní úřad obce s
rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, KŘ Stč. kraje, DI Praha
venkov-VÝCHOD č.j. KRPS-138949-1/ČJ-2019-011506 ze dne 20.5.2019
stanovuje
ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., jedná se o
označení změny místní úpravy provozu v lokalitě silnice č. III/24219 ul. V Honech v prostoru
lokality Astrapark v k. ú. Klecany.
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Dopravní značení a zařízení:
Umístění svislého dopravního značení B20a – Nejvyšší dovolená rychlost „70“ na silnici č.
III/24219 ul. V Honech v prostoru lokality Astrapark v k. ú. Klecany.
DZ bude provedeno dle předložené situace, schválené Policií ČR, DI Praha venkov-VÝCHOD,
které je nedílnou součástí tohoto stanovení.
Provedení a umístění: základní rozměrová řada, provedení retroreflexní, silnice č. III/24219
ul. V Honech v prostoru lokality Astrapark v k. ú. Klecany
Důvod místní úpravy provozu: zpomalení provozu v lokalitě
Osoba zodpovědná za instalaci a údržbu dopravního značení: žadatel
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.

Odůvodnění
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy (dále též „správní orgán“)
obdržel dne 19.6.2019 žádost od Města Klecany o vydání stanovení místní úpravy provozu s
návrhem výše uvedeného dopravního značení. K návrhu místní úpravy provozu obdržel
správní orgán stanovisko dotčeného orgánu, Krajského ředitelství policie Středočeského
kraje, které zohlednil a upravil žadatelem navržené dopravní značení ve smyslu požadavků
policie.
Proti návrhu opatření obecní povahy neobdržel ve stanovené lhůtě správní orgán žádné
písemně odůvodněné námitky. Správní orgán na těchto podkladech vydává opatření obecné
povahy.

Poučení
Proti opatření obecné povahy nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu
obecných předpisů o správním řízení.
Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
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a o zrušení směrnice 95/46/ES Vám oznamujeme, že na základě plnění úkolů, které nám
ukládají právní předpisy, shromažďujeme a dále zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem
výkonu agendy silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu. Bližší informace
naleznete na stránkách http://www.brandysko.cz/.

Ivana Vokálková v.r.
referent odboru dopravy

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce
Městského úřadu Brandýs n./L.-Stará Boleslav, Města Klecany.
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující
pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Poslední den této lhůty je dnem doručení a
dnem nabytí účinnosti.
vypraveno dne:
vyvěšeno dne: …………………………...................................... sejmuto dne: .............................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: …………………………………..…….......
Razítko a podpis orgánu, který tímto potvrzuje předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto
oznámení a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:
..................................................................................................................
Obdrží:
 žadatel - Město Klecany se žádostí o vyvěšení na úřední desce (obec je povinna v souladu
s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na
dobu nejméně 15 dnů)
 Policie ČR-KŘ-DI Praha venkov-VÝCHOD
 Spis
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