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Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

Masarykovo náměstí 1, 2 

250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

podatelna: Mariánské náměstí 28, 250 02 Stará Boleslav 

 

odbor dopravy/oddělení dopravy a silničního hospodářství 

Váš dopis čj.:   

Ze dne: 20.2.2018 

Naše čj.: OD-18434/2018-VOKIV 

Naše sp. zn.: OD- 3984/2018-VOKIV 

Vyřizuje: Ivana Vokálková 

Tel.: 326909341 

E-mail: ivana.vokalkova @brandysko.cz 

Datum: 27.2.2018 

k vyvěšení: 
Městský úřad Brandýs n./L.-Stará Boleslav 
Obec   Nová Ves 

 

V e ř e j n á v y h l á š k a 
 
 

Opatření obecné povahy 
 

Městský úřad Brandýs n./L.-Stará Boleslav, pracoviště Praha, 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 ve 
 

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 
 

Městský úřad Brandýs n./L.-Stará Boleslav, pracoviště Praha, Odbor dopravy, jako 
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření- 
souhlasu Policie ČR, KŘP Středočeského kraje, ÚO Praha-venkov VÝCHOD, DI, č.j. KRPS-
350134-1/ČJ-2017-011506 ze dne 9.11.2017  

 
s t a n o v u j e 

Miloslav KALCŮ 

Hůrka 1054 

278 01  KRALUPY NAD VLTAVOU 
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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., přechodnou 
úpravu provozu na pozemní komunikaci č. III/2446 z důvodu realizace akce Nová Ves u 
Prahy, přípojka kNN pro p. č. 107/2, v k.ú. Nová Ves u Prahy, okres Praha-východ. 
 
Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 10234845.  
 
K označení použijte značky dle zpracovaného DIO:  
A15 – Práce na silnici 
A6b - Zúžená vozovka z jedné strany 
B20a – Nejvyšší dovolená rychlost „30“ 
B26 – Konec všech zákazů 
C4a- přikázaný směr objíždění vpravo 
C4b – přikázaný směr objíždění vlevo 
S7 – Přerušované žluté světlo 
P7 - Přednost protijedoucích vozidel 
Z2 – Zábrana pro označení uzavírky 
Z4a – směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo 
dle zpracované projektové dokumentace pro akci „Nová Ves u Prahy, kabelové vedení NN 
pro p. č. 107/2“. 
 
 
Dopravní značení a zařízení proveďte jako: dopravné zařízení a přenosné svislé dopravní 
značky schváleného typu  
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada  
Provedení dopravního značení a zařízení: retroreflexní  
Termín osazení dopravního značení: 1.4.2018 – 30.5.2018 
Odpovědná osoba: Tomáš Zimmermann – ZIDOZ,  tel. 773874221 
Provedení a umístění: v souladu se zákonem o silničním provozu, vyhláškou  
č. 294/2015 Sb.,  TP 65,66 a ČSN 12899-1. 
Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Policie ČR, KŘ Stč. kraje, DI Praha 
venkov-VÝCHOD č.j. KRPS-350134-1/ČJ-2017-011506 ze dne 9.11.2017. 
 
 

O d ů v o d n ě n í  

Městský úřad Brandýs n./L.-Stará Boleslav, Odbor dopravy, stanovil přechodnou úpravu 
provozu na základě návrhu žadatele po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu 
Policie ČR. 

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad 
návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo 
námitek. Související dokumentace dopravního značení je k dispozici k nahlédnutí na zdejším 
úřadě.  

P o u č e n í  
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Proti opatření obecné povahy nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu 
obecných předpisů o správním řízení.  

 
  

Ing. Emil Veverka 

referent odboru dopravy 

 
 
Doručuje se 

 žadatel 

 Obec Nová Ves 

 Policie ČR-KŘ-DI Praha venkov-VÝCHOD - s žádostí o zajištění kontroly této úpravy 
silničního provozu 
 
 
Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce 
Městského úřadu Brandýs n./L.-Stará Boleslav a Obecního úřadu Nová Ves. 
 
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující 
pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty.  
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.  
Po uplynutí lhůty vraťte potvrzenou veřejnou vyhlášku Městskému úřadu Brandýs n./L.-Stará 
Boleslav, zpět.  
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:  
 
..................................................................................................................  
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