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Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 
Masarykovo náměstí 1, 2 
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 
podatelna: Orebitská 477/18, 130 00 Praha 3 

 
odbor dopravy/oddělení dopravy a silničního hospodářství 

Váš dopis čj.: VET-305/17  
Ze dne: 07.09.2017 
Naše čj.: OD-87776/2017-PROON 
Naše sp. zn.: OD-19856/2017-PROON/3 

Vyřizuje: Bc. Ondřej Proskovec 
Tel.: 221 621 503 
E-mail: ondrej.proskovec@brandysko.cz 

Datum: 16.10.2017 

 

Veřejná vyhláška 
 

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 
 

Městský úřad Brandýs n/L-Stará Boleslav, Odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy 
ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 124 odst. (6) zákona 
č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
(Zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o silničním 
provozu“) zahájil dne 09.09.2017 na základě žádosti Obce Větrušice, se sídlem Vltavská 14, 
250 67 Větrušice (dále jen žadatel) řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 a násl. 
části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní 
řád) a podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu ve věci:  
 

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v tomto rozsahu 
 
Dopravní značení a zařízení: 
 

1. Umístění DZ B 29 „Zákaz stání“ na místní komunikaci p.č. 206/1 ul. Hlavní před budovu p.č. 
11/1 v k.ú. Větrušice u Klecan z důvodu omezení parkování vozidel a zajištění potřebného 
zásobování.  
 
Provedení a umístění: základní velikost; ul. Hlavní v k.ú. Větrušice u Klecan 
Důvod místní úpravy provozu: omezení parkování vozidel a zajištění potřebného zásobování 
Osoba zodpovědná za instalaci a údržbu dopravního značení: Obec Větrušice, Vltavská 14, 
250 67 Větrušice 
 
V souladu s ustanovením § 172 odst. (4) správního řádu může k návrhu stanovení místní 
úpravy provozu na pozemní komunikaci v k.ú. Větrušice u Klecan kdokoliv, jehož práva, 
povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit k 

Obec Větrušice 

Vltavská 14 

250 67 VĚTRUŠICE 
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Městskému úřadu Brandýs n./L.-Stará Boleslav písemné připomínky a v souladu s dikcí § 172 
odst. (5) správního řádu mohou k návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní 
komunikaci v k.ú. Větrušice u Klecan vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo 
zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo 
dotčeny nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být tímto 
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu k Městskému úřadu Brandýs 
n./L.-Stará Boleslav písemné odůvodněné námitky. Městský úřad Brandýs n./L.-Stará 
Boleslav, pracoviště Praha 3, Odbor dopravy podle § 172 odst. (1) správního řádu 

vyzývá 

dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 
v k.ú. Klecany podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením 
Městskému úřadu Brandýs n./L.-Stará Boleslav ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. 
Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření 
obecné povahy vydává. Lhůta k podání písemných připomínek je správním orgánem 
stanovena v souladu s ustanovením § 174 odst. (1) správního řádu za podmínek definovaných 
v § 39 správního řádu a lhůta k podání písemných odůvodněných námitek je stanovena 
v souladu s ustanovením § 172 odst. (5) správního řádu. 
 
 
                 L.S. 
Bc. Ondřej Proskovec v.r. 
referent odboru dopravy 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu 
Brandýs n./L.-Stará Boleslav 
 
 
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.  
 
Oznámení se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup 

 
Obdrží: 

 Obec Větrušice, Vltavská 14, 250 67 Větrušice- se žádostí o vyvěšení na úřední desce a 
o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení pod dobu 15 dní (obec je povinna v souladu 
s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu písemnost bezodkladně vyvěsit na své 
úřední desce na dobu nejméně 15 dnů) 
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