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Stanovení místní 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 ustanovení § 124 odst. 6
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a
doplnění, pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
postupem podle ustanovení § 77 zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplnění, na základě podnětu ze dne 15. 8. 2022
podaného Obec Květnice, K Dobročovicům 35, 250 84 Sibřina, IČO: 00640042 (dále jen
„žadatel“), podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplnění,
stanoví místní úpravu provozu
na silnici č. III/01215 ulice K Dobročovicům (u čp. 45), silnici č. III/01212 ulice Na Ladech
(směr Újezd nad Lesy 100 m za zastávkou BUS „Za Mlýnem“; směr Sluštice za odbočkou na
polní cestu ke sportovnímu hřišti), silnice č. III/01215 ulice V Zelených (před odbočkou do
ulice Řepíkova) v k. ú. Květnice, umístěním ukazatele rychlosti JDR 300, z důvodu zajištění
bezpečnosti všech účastníků silničního provozu.
Rozsah umístění dopravního značení:
-

Dopravní zařízení bude instalováno a upraveno dle situace, která tvoří nedílnou
přílohu tohoto stanovení.

Platnost úpravy: na dobu neurčitou
Důvod místní úpravy provozu: z důvodu zajištění bezpečnosti všech účastníků silničního
provozu
Za instalaci a údržbu DZ zodpovídá: žadatel
www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
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Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Dopravní značení, případně dopravní zařízení, proveďte dle přiloženého situačního
plánku, který byl schválen Policií ČR (Krajským ředitelství policie Středočeského kraje,
Územní odbor Praha venkov – VÝCHOD, Dopravní inspektorát) pod č. j. KRPS-1558935/ČJ-2022-011506 ze dne 10. 8. 2022 a dále za dodržení podmínek ve vyjádření Krajské
správy a údržby silnic Středočeského kraje p. o. ze dne 18. 8. 2022.
Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích s
metalizovaným povrchem, případně na sloupech veřejného osvětlení. Nesmí zasahovat
do průjezdního profilu komunikace.
Vnitřní okraj dopravního zařízení bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u
vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
Při instalaci dopravního zařízení nesmějí být dotčeny inženýrské sítě.
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.
Žadatel je povinen udržovat a obnovovat dopravní značení nebo dopravní zařízení, pokud
nedošlo k písemné dohodě se správcem komunikace o převodu dopravního značení nebo
dopravního zařízení.

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může Městský úřad Brandýs nad LabemStará Boleslav 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 podnětu podaného žadatelem dne 15. 8. 2022 o stanovení místní úpravy
silničního provozu na silnici č. III/01215 ulice K Dobročovicům (u čp. 45), silnici č. III/01212
ulice Na Ladech (směr Újezd nad Lesy 100 m za zastávkou BUS „Za Mlýnem“; směr Sluštice za
odbočkou na polní cestu ke sportovnímu hřišti), silnice č. III/01215 ulice V Zelených (před
odbočkou do ulice Řepíkova) v k. ú. Květnice, umístěním ukazatele rychlosti JDR 300,
z důvodu zajištění bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, bylo zahájeno řízení podle
ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů. S podnětem o stanovení místní úpravy provozu byl předložen návrh
dopravního zařízení.
Na základě výše uvedených skutečností zdejší správní orgán tímto stanovuje místní úpravu
provozu na silnici č. III/01215 ulice K Dobročovicům (u čp. 45), silnici č. III/01212 ulice Na
Ladech (směr Újezd nad Lesy 100 m za zastávkou BUS „Za Mlýnem“; směr Sluštice za
odbočkou na polní cestu ke sportovnímu hřišti), silnice č. III/01215 ulice V Zelených (před
odbočkou do ulice Řepíkova) v k. ú. Květnice, umístěním ukazatele rychlosti JDR 300,
z důvodu zajištění bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, v rozsahu z výrokové
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části. Všechny zákonem požadované podmínky pro stanovení místní úpravy provozu na
místní komunikaci byly splněny.
Poučení:
Toto stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích není dle ust. § 77 odst.
5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, správním rozhodnutím a nelze se tak proti němu odvolat.
Toto stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích nabývá účinnosti dnem
doručení.

Bc. Josef Vaňousek
referent odboru dopravy

Příloha: situace (originál k nahlédnutí na Městském úřadu Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav, Odbor dopravy, pracoviště Stará Boleslav, Mariánské náměstí 28, kancelář č. 200).
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/.

Obdrží :
-

Žadatel
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p. o.
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov – Východ,
Dopravní inspektorát
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