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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 písm.
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 v obci Sluhy a Mratín
Správní orgán, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném
vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, vydaném pod č.
j. KRPS- 3428-1/ČJ-2021-011506 dne 20. 1. 2021
stanoví
ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) 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 pozemních komunikacích – k označení provedení omezení provozu
na silnici 2444/III v k. ú. obcí Sluhy a Mratín.
Žadatel: K. Uhlíř, s.r.o., Elektro - montáž a prodej, Zálužská 118, 250 88 Čelákovice
K označení použijte značky dle ověřené a schválené PD „DIO-ADOZ Praha“, a která je součástí a
přílohou tohoto OOP.

Dopravní značení a zařízení proveďte jako:
Velikost dopravního značení:
Provedení dopravního značení a zařízení:
www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy

dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní
značky
základní rozměrová řada
retroreflexní
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Důvod:
Platnost úpravy:

stavební práce – umístění inženýrských sítí
od 6.4.2021 do 13.4.2021

Osoba odpovědná za řádné provedení úpravy: žadatel
Další podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1)

2)

3)

Dopravní značení, případně dopravní zařízení, proveďte dle přiloženého situačního plánku,
pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle odkazu či slovního popisu
uvedeného v tomto stanovení.
Přechodné dopravní značky musí být umístěny v souladu s TP 66 – Zásady pro označování
pracovních míst na pozemních komunikacích. Dopravní značení a zařízení musí odpovídat
vyhlášce č. 294/2015 Sb. a ČSN EN 12899-1.
Žadatel je povinen zajišťovat průběžnou kontrolu a údržbu dopravního značení a zařízení tak,
aby bylo v řádném stavu.

Odůvodnění
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor dopravy, zpracoval podklady k žádosti
žadatele a na základě souhlasných vyjádření příslušných dotčených orgánů věc posoudil a rozhodl o
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, kdy v podmínkách pro její
platnost stanoví zejména dodržení souladu provedení dopravního značení dle přiloženého dopravně
inženýrského opatření (SITUACE DIO).

Poučení
Proti opatření obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst. 2, zákona č. 500/2000 Sb., správní řád,
podat opravný prostředek.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
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 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/.

- otisk úředního razítka -

Jana Kubátová
referent odboru dopravy
Příloha:
- DIO
Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce MěÚ
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, OÚ Sluhy a OÚ Mratín
Současně se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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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.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
Po sejmutí a potvrzení termínů, prosíme, o zpětné zaslání na Odbor dopravy, MěÚ Brandýs
nad Labem-Stará Boleslav, (do DS nebo e-mailem)

Vyvěšeno dne: ………………………………. Sejmuto dne: …………………………………..
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží :
Účastníci:
- žadatel
- MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
- OÚ Sluhy
- OÚ Mratín
- Policie ČR, DI Praha venkov-VÝCHOD
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