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Veřejná vyhláška 
 

Opatření obecné povahy 

 
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 

 
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 změnách některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné 
úpravy provozu na pozemních komunikacích postupem podle ust. § 171 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) přezkoumal žádost, 
kterou podalo dne 07.04.2021 Městys Zápy, IČ: 00472051 se sídlem Zápy 7, 250 61 Zápy 
zastoupen na základě plné moci panem Mgr. Pavlem Foglem, nar. 29.12.1975, bytem 
Železniční 743, 277 11 Libiš (dále jako „žadatel“) a podle ustanovení §77 odst. 1 písm. c) 
zákona o silničním provozu, 
 

stanoví místní úpravu silničního provozu 
 
 
na silnici č. III/10160 před budovou městyse Zápy v k.ú. Zápy a na silnici č. III/0103 před 
areálem společnosti InfraClima v k.ú. Ostrov u Brandýs nad Labem, a to formou umístění 
svislého a vodorovného dopravního zařízení. 
 
Rozsah opatření – umístění dopravního zařízení, viz DIO. 
 
Nové dopravní značení: 
Na silnici č. III/10160 v k.ú. Zápy 
 
2x IP 6 „přechod pro chodce“ 
1x V7a „přechod pro chodce“ 
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Na silnici č. III/0103 v k.ú. Ostrov u Brandýsy nad Labem 
 
2x IP 6 „přechod pro chodce“ 
1x V7a „přechod pro chodce“ 
 
Termín osazení místní úpravy provozu: 2021 
 
Platnost úpravy: do odvolání 
 
Provedení DZ: retroreflexní, základní velikost 
 
Důvod místní úpravy provozu: 

- Z důvodu zajištění bezpečnosti chodců při přecházení pozemní komunikace. 
 
Za instalaci a údržbu DZ zodpovídá:  
Městys Zápy, IČ: 00472051 se sídlem Zápy 7, 250 61 Zápy 
 
Návrh umístění DZ zpracoval žadatel v 03/2021. 
 
Podmínky pro provedení místní úpravy provozu: 
 

1. Dopravní značení, případně dopravní zařízení, proveďte dle přiloženého situačního 
plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle odkazu či 
slovního popisu uvedeného v tomto stanovení. 

2. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích 
s metalizovaným povrchem, případně na sloupech veřejného osvětlení. Nesmí 
zasahovat do průjezdního profilu komunikace. 

3. Při instalaci svislého dopravního značení nesmějí být dotčeny inženýrské sítě. 
4. Dopravní značení a dopravní zařízení musí být umístěno v souladu s TP 65 – Zásady 

pro dopravní značení na pozemních komunikacích ze dne 31.7.2013 s účinností od 
1.8.2013, s TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních 
komunikacích schválených MD ČR č.j. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 
s účinností od 1.8.2013. Dopravní značení a zařízení musí odpovídat vyhlášce č. 
294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1, VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3 

5. Žadatel je povinna udržovat a obnovovat dopravní značení nebo dopravní zařízení. 
 
Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může Městský úřad Brandýs nad Labem-
Stará Boleslav, Odbor dopravy z vlastního podnětu nebo z důvodu veřejného zájmu stanovit 
další dopravní značky nebo zařízení, případně stanovenou místní úpravu provozu doplnit 
nebo pozměnit. 

 
Odůvodnění 

 
Na základě žádosti podané dne 07.04.2021 žadatel, o stanovení místní úpravy silničního 
provozu na silnici č. III/10160 před budovou městyse Zápy v k.ú. Zápy a na silnici č. III/0103 
před areálem společnosti InfraClima v k.ú. Ostrov u Brandýs nad Labem, viz DIO, bylo 
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zahájeno řízení podle ust. § 171 a následné části šesté správního řádu, kterým se vydává 
závazné opatření obecné povahy. Se žádostí o stanovení místní úpravy provozu byl 
předložen návrh dopravního značení. 
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor dopravy doručil návrh opatření 
obecné povahy č.j. MÚBNLSB-OD-41851/2021-MASPE ze dne 26.04.2021 veřejnou vyhláškou 
podle § 25 správního řádu v souladu s ust. § 172 správního řádu. Návrh opatření obecné 
povahy byl zveřejněn na úřední desce Města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav po dobu 15ti 
dnů a dále také způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 

Dotčené osoby byly v návrhu opatření obecné povahy dle § 172 odst. 1 správního řádu 
vyzvány, aby podávaly písemně své připomínky nebo návrhy. K návrhu opatření obecné 
povahy mohl kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohly být opatřením obecné 
povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky u správního orgánu. Vlastníci 
nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva 
mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohli podat proti návrhu opatřením 
obecné povahy písemně odůvodněné námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. 
 

Ve lhůtě 30dnů ode dne zveřejnění návrhu opatřením obecné povahy neobdržel Městský 
úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor dopravy žádné připomínky ani námitky. 
 
Na podkladě výše uvedených skutečností dospěl zdejší správní orgán k závěru, že vydá toto 
opatření obecné povahy, kterým stanovuje místní úpravu provozu na pozemních 
komunikacích, v rozsahu z výrokové části. Všechny zákonem požadované podmínky pro 
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci byly splněny. 

 
Poučení 

 
Proti stanovení místní úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze dle ust. § 173 
odst. 2) správního řádu podat opravný prostředek. 
 
Toto opatření obecné povahy nabývá dle ust. § 173 odst. 1) správního řádu účinnosti 
patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky. 

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] 

 
 
 
 
Petra Mašková v.r. 
Referent odboru dopravy 
 
 

http://www.brandysko.cz/
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Příloha: situace umístění DZ (možno k seznámení a nahlédnutí na MěÚ Brandýs nad Labem-
Stará Boleslav, Odbor dopravy, pracoviště Stará Boleslav, Mariánské náměstí 28, kancelář č. 
111 v návštěvní dny: Po, St v 8 – 17 hod. nebo po předchozí dohodě na T.: +420 326 909 371) 
 
Toto opatření musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 
a MěS Zápy po dobu 15 dnů. 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................                   Sejmuto dne: .................................... 
  
   
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující 
pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty.  
  
Písemnost /nebo oznámení/ se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední 
desky MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav. 
 
 
 
Obdrží: 

- Mgr. Pavel Fogl, Železniční 743, 277 11 Libiš; IDDS: nún4wtc 
- Krajská správa a údržba silnic, Středočeský kraj; IDDS: a6ejgmx 

- Městys Zápy, č.p. 7, 250 61 Zápy; IDDS: j8rayq3 
 
Dotčené orgány státní správy: 

- Policie ČR, KŘ SK DI úo Praha-venkov-východ; IDDS: 2dtai5u 
 
K vyvěšení na úřední desce: 

- MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav 

- Městys Zápy 

 


		2021-06-02T16:17:17+0200


	



