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Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Oznámení o NÁVRHU 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“) přezkoumal žádost, kterou podala 
dne 31.5.2018 Obec Veliká Ves, Hlavní 69, 250 70 Veliká Ves, kontaktní osoba paní Lenka 
Kučerová - starostka (dále jako „žadatel“) o stanovení místní úpravy provozu na účelové 
komunikaci na pozemku č. 30/28 za křižovatkou s ul. Na Miskách směr k rybníku a na účelové 
komunikaci na pozemku č. 908/13 z ul. K Rybníku směrem k dětskému hřišti vše v k.ú. Veliká 
Ves u Prahy, z důvodu bezpečnosti.

Na základě tohoto přezkoumání podle ustanovení §77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním 
provozu, jsou pozemky p.č. 30/28 a 908/13 ve vlastnictví Obce Veliká Ves a po předchozím 
písemném souhlasu Policií ČR Krajské ředitelství SK, DI úo Praha-venkov-východ, č. j. KRPS-
106600-1/ČJ-2018-011506 ze dne 5.4.2018

oznamuje

v souladu s ust. §171 a §172 zákona č. 500/2004 správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“)

návrh na stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci na pozemku č. 30/28 za 
křižovatkou s ul. Na Miskách směr k rybníku a na účelové komunikaci na pozemku č. 
908/13 z ul. K Rybníku směrem k dětskému hřišti vše v k.ú. Veliká Ves u Prahy.
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Nové dopravního značení:

 Na účelové komunikaci na pozemku č. 30/28 v k.ú. Veliká Ves u Prahy

1x B11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ a 1x E13 „Mimo povolení OÚ Veliká Ves“
(DZ budou umístěny za křižovatkou s ul. Na Miskách směr k rybníku)

 Na účelové komunikaci na pozemku č. 908/13 v k.ú. Veliká Ves u Prahy

1x B11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ a 1x E13 „Mimo povolení OÚ Veliká Ves“
(DZ budou umístěny z ul. K Rybníku směrem k dětskému hřišti, u hranic pozemků p.č. 939 a 
30/8)

Návrh předložený žadatelem se přímo dotýká zájmů žadatele, zájmů vlastníka – správce silnic 
II. a III. tříd – tj. KSÚS SK a dále kteréhokoli účastníka silničního provozu na těchto 
komunikacích.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. Bude návrh zveřejněn na 
úřední desce v Obci Veliká Ves a Městě Brandýs nad Labem-Stará Boleslav v úplném znění po 
dobu 15 dnů. Zároveň bude úplné znění návrhu stanovení místní úpravy provozu zveřejněno 
dálkovým přístupem včetně odůvodnění na webových stránkách obce Veliká Ves a města 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Poučení

Písemné připomínky a odůvodněné námitky k návrhu opatření obecné povahy mohou dle 
§172 odst. 4 a odst. 5 správního řádu podávat osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy 
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny. Tyto připomínky a námitky lze ke 
správnímu orgánu podat ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

[otisk úředního razítka]

Ing. Emil VEVERKA
Samostatný odborný referent
Odboru Dopravy
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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 Obce Veliká Ves 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.

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.

Obdrží:
- žadatel, IDDS: 643akj4

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:
- MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav
- Obec Veliká Ves
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