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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
STANOVENÍ
MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, jako 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 o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
na základě návrhu podaného dne 9.10.2019 spol. POHL CZ a.s., IČ: 25606468, se sídlem Nádražní 25,
Roztoky (dále jen: „Žadatel“) a předchozího projednání s Krajským ředitelstvím policie Středočeského
kraje, Územní odbor Praha venkov - VÝCHOD, Dopravní inspektorát, dotčeným orgánem při stanovení
místní úpravy provozu, (dále jen: „Policie“),
podle ust. § 77, odst. (1) písm. c) zákona o silničním provozu

s t a n o v í
místní úpravu provozu na silnici č. III/2438 v ul. Hlavní, k.ú. Hovorčovice, která spočívá v umístění
dopravních značek a zařízení za účelem zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
po provedených stavebních úpravách pozemní komunikace v rámci realizace akce s názvem:
„Bezpečné a bezbariérové chodníky v Hovorčovicích - II. etapa“. Platnost místní úpravy: trvale.
Dopravní značení bude provedeno v souladu s dopravně inženýrským opatřením (DIO - situace)
značeným jako C.1.2.7., (Bezpečné a bezbariérové chodníky v Hovorčovicích - II. etapa) vypracované
v 8/2017, Zuzana Urbancová, které je nedílnou součástí stanovení v příloze č. 1. DIO bylo schváleno
policií, která ve vyjádření č.j.: 115491-1/ČJ-2019-011506 ze dne 10.7.2019 s umístěním dopravního
značení souhlasí. S ohledem na velikost DIO je toto k nahlédnutí u správních orgánů dotčených obcí.
Podmínky pro provedení místní 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 65 - Zásad pro
dopravní značení na pozemních komunikacích.
2. Dopravní značení bude instalováno nejdéle do jednoho měsíce ode dne doručení tohoto stanovení
na náklady žadatele. Za jeho instalaci odpovídá žadatel.
3. Dopravní značení (přeznačení) provede odborná firma, která má platná oprávnění k výkonu této
činnosti. To platí i pro všechny změny dopravního značení provedené v souladu s DIO (přemístění,
odstranění apod.). Změny budou následně oznámeny zdejšímu silničnímu správnímu úřadu.
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4. Majitel, příp. správce pozemní komunikace je povinen udržovat dopravní značení v nezávadném
stavu po celou dobu jeho platnosti. V případě znehodnocení bude nahrazeno novým na vlastní
náklady. Opravy nepodléhají novému povolovacímu řízení, nejedná-li se o změnu významu DZ.
5. Žadatel je při instalaci DZ vázán podmínkami, které jsou stanoveny ve vyjádření souhlasu policie.

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

Poučení
Stanovení místní úpravy provozu není správním rozhodnutím podle správního řádu hlava VI. díl 6,
a nelze se proto proti němu odvolat.
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-

Mgr. Bc. Jiří Kenda, v.r.
referent silničního hospodářství
Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce
MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a OÚ Hovorčovice.
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.

Vyvěšeno dne: ……………………………..….

Sejmuto dne: …………………………………..

Rozdělovník:
- POHL CZ a.s., IČ: 25606468 (žadatel)
- KSÚS, Oblast Mnichovo Hradiště
- Obec Hovorčovice, IČ: 00240214
- Policie ČR, KŘSK, DI ÚO Praha venkov-VÝCHOD, por. Mgr. Lucie Hanousková
- MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, IČ: 00240079 (úřední deska)
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Příloha č. 1. – DIO (situace)
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