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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění
připomínek nebo námitek
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, správní orgán oprávněný ke
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 77 odst. 1, písm. c)
zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon o provozu na pozemních komunikacích), podle ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5,
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

oznamuje zahájení řízení
o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
opatřením obecné povahy, a to na silnici č. III/2426, ulici Hlavní, p.p.č. 199/2; 209/1 a 207/1
a místních komunikacích v ulicích Vltavská; Severní, Východní a Křižná, p.p.č. 207/1; 208; 149/51;
209/1; 51/50; 149/27; 149/51 a 141/1 a veřejně přístupné účelové komunikaci na st.p.č.11/1
u budovy č.p. 12, vše v k.ú. Větrušice u Prahy [781126], okres Praha - východ z důvodu přeznačení
dopravního značení v Obci Větrušice. Za tímto účelem bude v místě změny demontováno
a přemísťováno svislé dopravní značení a instalováno nové svislé a vodorovné dopravní značení
a zařízení, tak jak je uvedeno v návrhu dopravně inženýrském opatření (viz. příloha č. 1 - DIO situace)
s názvem - „Větrušice - Návrh dopravního značení a zařízení v obci“, které vypracoval Ing. Vít Duda,
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT: 0013386, zakázka č. 16/20.
Návrh byl projednán s Policií České republiky, příslušným dotčeným orgánem podle ustanovení
§ 77 odst. 2, písm. b), která ve vyjádření č.j.: KRPS-112885-1/ČJ-2020-011506 ze dne 22.5.2020
s uvedeným dopravním značením (DIO), souhlasí.
Tento návrh podává Obec Větrušice, IČ: 00240974 (dále jen - „žadatel“). Návrh se přímo dotýká
zájmů žadatele a kteréhokoliv účastníka silničního provozu na dotčené pozemní komunikaci.
Správní orgán podle ustanovení § 172 odst. 1, správního řádu

vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu opatření ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění podávaly u správního
orgánu písemně odůvodněné připomínky nebo námitky a vlastníky nemovitostí, jejichž práva,
povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné
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povahy přímo dotčeny, aby podali proti návrhu opatření písemně odůvodněné námitky v zákonné
lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Poučení:
Podle ustanovení § 172 správního řádu mohou opatřením dotčené osoby a dotčení vlastníci
nemovitostí podávat připomínky nebo námitky k jeho návrhu, resp. v případě vlastníků nemovitostí
písemné odůvodněné námitky. Vlastníkům k tomu správní řád určuje lhůtu 30 dnů. Vzhledem k tomu,
že dotčeným osobám na rozdíl od dotčených vlastníků nemovitostí nestanoví lhůtu k podání
připomínek nebo námitek, určil tuto lhůtu správní orgán, a to v totožné délce 30 dnů ode dne
zveřejnění. Dnem zveřejnění je poslední den lhůty určené pro vyvěšení na úřední desce. K později
uplatněným námitkám nebo připomínkám se nepřihlíží a zmeškání úkonu nelze prominout.
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 –

Mgr. Bc. Jiří Kenda, v.r.
referent silničního hospodářství

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce OÚ Větrušice
a MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Zveřejní se způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: ……………………………….

Sejmuto dne: …………………………………..

DORUČUJE SE:
- Obec Větrušice, IČ: 00240974 (žadatel - k vyvěšení na ÚD)
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje - Mnichovo Hradiště
- Policie ČR DI, OÚ Praha venkov-VÝCHOD, por. Mgr. Lucie Hanousková
- úřední deska (zde)
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Příloha č.1: DIO (SITUACE)
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