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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor dopravy, jako příslušný správní orgán podle
ust. § 124 odst. (6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o silničním provozu“), na základě
žádosti podané dne 19.3.2019, spol. ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV.,
IČ - 24729035 (dále jen „žadatel“), zastoupená na základě plné moci p. Miloslavem Kalců, se sídlem
Sídl. Hůrka 1054, Kralupy nad Vltavou, IČ - 10234845,
podle ust. § 77 odst. 1 písm. c, zákona o silničním provozu
stanoví
přechodnou úpravu provozu
na silnici č. II/611 v ul. Pražská, k.ú. Nehvizdy, provozní staničení 11,345 – 11,425 km z důvodu
označení pracovního místa při provádění stavebních prací na akci s názvem: „Výstavba kabelového
vedení kVN pro stavbu parc. č. 110/250“.
Termín stanovení přechodné úpravy je od 8.4.2019 do 20.5.2019.
Přechodná úprava provozu spočívá v umístění přechodného dopravního značení a zařízení
v rozsahu dopravně inženýrského opatření („dále jen DIO“), které je součásti tohoto rozhodnutí
a uvedeno v příloze č. 1.
DIO bylo pro danou akci projednáno s Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje,
Územní odbor Praha venkov - VÝCHOD, Dopravní inspektorát (dále jen „policie“), které ve vyjádření
č.j.: KRPS-65188-1/ČJ-2019-011506 ze dne 18.3.2019 stanovilo podmínky k zajištění bezpečnosti a
plynulosti provozu při stanovení přechodné úpravy v daném úseku pozemní komunikace.
K označení pracovního místa budou použity dopravní značky a zařízení uvedené v přiloženém DIO,
které vypracovala spol. Dopravní značení Mělník s.r.o., IČ - 26694867, datum vyhotovení 03/2019,
název stavby: „Výstavba kabelového vedení kVN pro stavbu parc. č. 110/250“.

www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy

MÚBNLSB-OD-29740/2019-KENJI
Dopravní značení a zařízení proveďte jako:

přenosné dopravní značky a zařízení
schváleného typu
základní rozměrová řada
retroreflexní
od 8.4.2019 do 20.5.2019
označení pracovního místa - II/611, Nehvizdy
p. Libor Petřina, tel. - 603481526
Dopravní značení Mělník, IČ: 26694867

Velikost dopravního značení:
Provedení dopravního značení a zařízení:
Platnost úpravy:
Důvod stanovení a místo:
Za provedení přechodné úpravy zodpovídá:

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1)
2)
3)

4)
5)

Dopravní značení, případně dopravní zařízení, proveďte dle přiloženého DIO. Umístění
dopravního značení a zařízení provede osoba oprávněná k této činnosti.
Přechodné dopravní značky musí být umístěny v souladu s TP 66 – Zásady pro označování
pracovních míst na pozemních komunikacích.
Žadatel zajistí v místě dopravního omezení bezproblémový průjezd všech typů vozidel složek
záchranného integrovaného systému a vozidel autobusové dopravy v jakékoliv fázi stavebních
prací.
Žadatel zajistí splnění podmínek policie uvedených ve vyjádření k zajištění bezpečnosti
a plynulosti provozu při stanovení přechodné úpravy v daném úseku pozemní komunikace.
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 předmětné
žádosti 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.

- otisk úředního razítka -

Mgr. Bc. Jiří Kenda
referent silničního hospodářství
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Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce
MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a ÚMěst. Nehvizdy .
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, pracoviště Mariánské náměstí 28, Stará Boleslav a současně
se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: ………………………………. Sejmuto dne: …………………………………..

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Doručuje se:
- ČEZ Distribuce a.s, IČ: 24729035 (žadatel); prostřednictvím spol. Miloslav Kalců, IČ: 10234845
- Městys Nehvizdy, IČ: 00240524
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje - Mnichovo Hradiště
- ROPID
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, ÚO Praha venkov-VÝCHOD, Dopravní inspektorát
- úřední deska (zde)
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Příloha č.1: DIO
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