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Dle rozdělovníku

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Kterým se mění opatření obecné povahy č. j. OD-20411/2018-KATJA ze dne 06.03.2018 o 
stanovení přechodné 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 změnách některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné 
úpravy provozu na pozemních komunikacích v řízení o změně opatření obecné povahy na 
základě zahájení řízení z moci úřední dle ust. § 46 a ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) rozhodl podle ust. § 77 
odst. 4) zákona o silničním provozu

o změně stanovení přechodné úpravy silničního provozu

na silnicích II/245 a III/10160, obě v k.ú. Zápy takto:

Na silnici III/10160 v k.ú. Zápy:
- ruší přenosné DZ IP4b „jednosměrný provoz“ a DZ B2 „zákaz vjezdu všech vozidel“; 

- ve směru od Městyse Zápy stanovuje přenosné DZ B13 „zákaz vjezdu vozidel, jejích 
okamžitá hmotnost přesahuje stanovenou mez – 6t“ s dodatkovou tabulkou „mimo 
BUS“. 

Na silnici II/245 v k.ú. Zápy:
- v místě křižovatky se silnicí III/10160 v úseku stávajícího stálého DZ B20a „nejvyšší 

dovolená rychlost 70“ stanovuje přenosné DZ B20a nejvyšší dovolená rychlost 50“. 
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- Křižovatka silnic II/245 a III/10160 v k.ú. Zápy bude dále osazena přenosným DZ IP22 
s textem „POZOR odbočování autobusu“

Důvodem stanovení přechodné úpravy je provádění stavebních prací při akci: „II/101 Zápy, 
rekonstrukce mostu ev. č. 101-074b“, 

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
 Termín přechodné úpravy provozu: od 07.04.2018 do 25.10.2018
 Rozmístění dopravního značení zajistí zhotovitel akce „II/101 Zápy, rekonstrukce mostu 

ev. č. 101-074b“ společnost EUROVIA CS a.s. v zastoupení subdodavatele společnosti 
PROZNAK Praha s.r.o.

 Dopravní značení bude provedeno v souladu se zásadami pro dopravní značení na 
pozemních komunikacích TP 66, Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích, vydané Centrem dopravního výzkumu v Brně.

 Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., a zákonu o 
silničním provozu.

 Dopravní značení, které je v rozporu s touto přechodnou úpravou silničního provozu 
bude zakryto.

 Dopravní značení musí být upevněno na kovových sloupcích nebo případně na sloupech 
veřejného osvětlení. Musí být provedeno dle příslušné ČSN EN 12899-1 a musí být 
z retroreflexního materiálu. Dopravní značení včetně nosičů a spojovacích součástí musí 
být schváleno Ministerstvem dopravy ČR.

 Dopravní značení bude rozmístěno odbornou firmou, která má platná oprávnění 
k výkonu této činnosti a to do zahájení stavebních prací.

 Osoby, které se budou pohybovat na komunikacích, jsou povinny nosit výstražné 
oblečení.

Tímto stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dojde k úpravě 
objízdné trasy autobusové linky PID č. 376 následujícím způsobem:

Linka PID 376 bude odkloněna: 

 po trase II/245 – III/10160 – II/101 – III/0103. Pro tuto variantu dojde ke zrušení 
zastávky Pekárny. 

 ze Záp po trase – III/0103 – III/33310 – II/610 do Brandýsa nad Labem ulicemi Pražská 
– Kralupská – Nádražní. V této variantě dojde ke zrušení zastávek Pekárny, U Soudu a 
Náměstí

 Ke zřízení provizorních zastávek z důvodu této uzavírky nedojde.

Ostatní ustanovení Opatření obecné povahy č. j. OD-20411/2018-KATJA ze dne 06.03.2018 
zůstávají v platnosti.

Odůvodnění

Dne 02.03.2018 podala společnost EUROVIA CS a.s. IČ 45274924, se sídlem Národní 138/10, 
110 00 Praha 1 zastupující stavebníka Středočeský kraj, IČ 70891095, se sídlem Zborovská 11, 
150 00 Praha 5 (dále jen „žadatel“) žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích z důvodu provádění rekonstrukce silničního mostu ev. č. 101-074b 
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na silnici II/101 v rámci akce: „II/101 Zápy, rekonstrukce mostu ev. č. 101-074b“, vše v k.ú. 
Zápy. Silniční správní úřad žádost projednal se všemi známými účastníky řízení a s dotčenými 
orgány a dne 06.03.2018 vydal pod č. j. OD-20411/2018-KATJA Opatření obecné povahy, 
kterým stanovil požadovanou přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích. 
Součástí tohoto stanovení byla i přechodná úprava provozu na silnici III/10160 v k. ú. Zápy. 
Uvedená přechodná úprava provozu byla zahájena dne 12.03.2018.
Na základě negativních zkušeností s provozem na předmětné silnici III/10160 a na základě 
kolize výše uvedené akce s akcí investora Ředitelství silnici a dálnic ČR „Rekonstrukce 
povrchu pravého pásu dálnice D10 v úseku Exit 10 až Exit 14“ z důvodu uzavření sjezdu Exit 
14 Stará Boleslav, přes který je vedena objízdná trasa na výše uvedenou akci „II/101 Zápy, 
rekonstrukce mostu ev. č. 101-074b“ silniční správní orgán přezkoumal přechodnou úpravu 
provozu na pozemních komunikacích a po přezkoumání vydává toto opatření obecné 
povahy, kterým mění přechodnou úpravu provozu na silnici II/245 a III/10160, obě v k. ú. 
Zápy stanovenou opatřením obecné povahy č. j. OD-20411/2018-KATJA ze dne 06.03.2018. 

V souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu a podle ust. § 77 odst. 4) zákona o silničním 
provozu se proto dnešním dnem stanovuje změna přechodné úpravy silničního provozu na 
silnici III/10160 v k.ú. Zápy a na silnici II/245 v k.ú. Zápy, z důvodu provádění stavebních 
prací při akci: „II/101 Zápy, rekonstrukce mostu ev. č. 101-074b“, dle DIO, které je nedílnou 
součástí tohoto opatření.

Poučení

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

[otisk úředního razítka]

Ing. Emil VEVERKA
Samostatný odborný referent
Odboru Dopravy

Příloha: situace (originál k nahlédnutí na MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor 
dopravy, pracoviště Stará Boleslav, Mariánské náměstí 28, kancelář č. 111)

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Brandýs nad 
Labem–Stará Boleslav a ÚM Zápy po dobu 15 dnů.

Písemnost /nebo oznámení/ se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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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. 

Po sejmutí a potvrzení prosíme vrátit potvrzení zdejšímu odboru.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední 
desky MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav a ÚM Zápy.

Obdrží:
- EUROVIA CS, a.s.; IDDS: bjpdzta
- PROZNAK Praha, s.r.o.; IDDS: 6a9vhn9
- ROPID, Rytířská 10, 110 00 Praha 1
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje; IDDS: a6ejgmx
- Městys Zápy; IDDS: j8rayq3

      - Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav; IDDS: c5hb7xy

Dotčené orgány státní správy:
- Policie ČR, KŘ SK DI úo Praha-venkov-východ, Mladoboleslavská 38, 190 17 Praha 9-

Vinoř; IDDS: 2dtai5u

K vyvěšení na úřední desce:
- Úřad Městyse Zápy; IDDS: j8rayq3
- Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav; IDDS: c5hb7xy

Na vědomí:
- MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – OBKŘ; IDDS: c5hb7xy
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