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Veřejnávyhláška
Opatření obecné povahy
Městský úřad Brandýs n./L.-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 ve

stanovení přechodné 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 souhlasu Policie ČR, KŘP
Středočeského kraje, ÚO Praha-venkov VÝCHOD, DI, č.j. KRPS-76693-1/ČJ-2019-011506 ze
dne 18.3.2019 a Krajské správy a údržby silnic (KSÚS) Středočeského kraje, zn.:
2424/19/KSUS/MHT/KUK ze dne 2.4.2019

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., přechodnou úpravu
provozu na pozemních komunikacích II/611, II/245, III/2458, III/24510 v k. ú. Mochov z důvodu
vedení objízdné trasy při úplné uzavírce silnice II/245 v obci Vykáň z důvodu rekonstrukce mostu
ev. č. 245-009a.
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K označení použijte značky dle zpracovaného DIO pro akci „II/245 Vykáň, most ev. č. 245-009a,
které je přílohou tohoto opatření obecné povahy“.

Dopravní značení a zařízení proveďte jako: dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky
schváleného typu
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení a zařízení: retroreflexní
Termín osazení dopravního značení: 1.5.2019 – 31.8.2019
Provedení a umístění: v souladu se zákonem o silničním provozu, vyhláškou
č. 294/2015 Sb., TP 65,66 a ČSN 12899-1.

Odůvodnění
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.
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 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

Doručuje se
 adresát
 Obec Mochov
 Obec Vykáň
 Obec Starý Vestec
 Městys Kounice
 KSÚS Středočeského kraje p.o.
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 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, Obecního úřadu Mochov, Obecního úřadu Vykáň, Obecního
úřadu Starý Vestec, Městysu Kounice.
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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