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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  
 

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 ust. § 124 odst. (6) zákona č. 361/2000 Sb.,              
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen - „Zákon o silničním provozu), na základě návrhu ze dne 12.6.2020, který podala                      
Obec Větrušice, IČ: 00240974, se sídlem Obecní úřad Větrušice, Vltavská č.p. 14, 25067 Klecany,   
(dále jen žadatel) a předchozího projednání s Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, 
Dopravní inspektorát, Územní odbor Praha venkov - VÝCHOD, dotčeným orgánem ve věci                    
(dále jen - „policie“), podle ust. § 77, odst. (1) písm. c) zákona o silničním provozu 
 

s  t  a  n  o  v  í  
 

místní úpravu provozu na silnici č. III/2426 v ulici Hlavní, p.p.č. 199/2; 209/1 a 207/1 a na místních 
komunikacích v ulicích Vltavská; Severní, Východní a Křižná, p.p.č. 207/1; 206/1; 208; 149/51; 209/1; 
51/50; 149/27; 149/51; 141/19 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 Klecan [781126], okres Praha - východ z důvodu dopravního 
přeznačení a zajištění bezpečnosti silničního provozu 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 dopravní zařízení, tak jak je uvedeno 
v návrhu dopravně inženýrského opatření 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 k datu 4/2020.  

 

Dopravní značení bude provedeno v souladu se zpracovaným dopravně inženýrským opatřením (DIO), 
schváleným souhlasem policie ve vyjádření č.j.: KRPS-112885-1/ČJ-2020-011506 ze dne 22.5.2020.                
DIO je součástí tohoto stanovení jako příloha č. 1. Též se přikládá DIO jako elektronická příloha.      
 

Platnost úpravy: trvale. 
 

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu: 
 

1. Dopravní značení musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhláškou                         
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava                     
a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu                        
s TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích a TP 85 - Zpomalovací prahy. 

2. Dopravní značení bude instalováno (sejmuto - změněno), nejdéle do jednoho měsíce ode dne 
doručení stanovení místní úpravy provozu na náklady obce. 

3. Dopravní značení bude provedeno v souladu s dopravně inženýrským opatřením (příloha č.1). 
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4. Instalaci dopravního značení a zařízení (popř. demontáž), provede osoba, která má platná 
oprávnění k výkonu této činnosti. To platí i pro všechny změny uskutečněné v souladu s DIO 
(přemístění nebo odstranění DZ). Provedené změny budou následně oznámeny silničnímu 
správnímu úřadu na vědomí. 

5. Vlastník, příp. správce pozemní komunikace je povinen udržovat dopravní značení v nezávadném 
stavu po celou dobu jeho platnosti. V případě znehodnocení bude nahrazeno novým na náklady 
žadatele (opravy nepodléhají novému povolovacímu řízení, nejedná-li se o změnu významu DZ). 

6. Žadatel je při instalaci DZ vázán podmínkami, které jsou stanoveny ve vyjádření souhlasu policie   
č.j.: KRPS-112885-1/ČJ-2020-011506 ze dne 22.5.2020.  

 
 

Odůvodnění  
 

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy, zpracoval podklady k návrhu 
přeznačení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Obci Větrušice, který dne 12.6.2020 
podala Obec Větrušice. K návrhu bylo doloženo souhlasné stanovisko Krajského ředitelství policie 
Středočeského kraje, Dopravního inspektorátu, Územního odboru Praha venkov - VÝCHOD,                      
č.j.: KRPS-112885-1/ČJ-2020-011506 ze dne 22.5.2020 (dotčený orgán při stanovení místní úpravy)            
a Krajské správy a údržby silnic (organizace pověřená správou silnic) ze dne 11.6.2020. Důvodem 
podaného návrhu je zklidnění dopravy v obci a zajištění bezpečnosti silničního provozu.   
 

Tento návrh byl vyvěšený po dobu 15 dnů na úřední desce zdejšího úřadu a obecního úřadu v místě 
(veřejná vyhláška), jako - „Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění 
připomínek nebo námitek“. V návrhu č.j. MÚBNLSB-OD-64910/2020-KENJI ze dne 30.6.2020                       
a č.j. MÚBNLSB-OD-74021/2020-KENJI ze dne 23.7.2020, byly uvedeny navržené změny v místní 
úpravě provozu a byli vyzváni vlastníci nemovitostí a dotčené osoby, aby ve lhůtě 30 dnů                            
od zveřejnění podávali k návrhu u zdejšího úřadu námitky podle ust. § 172, odst. 1. 
 
V průběhu projednávání návrhu opatření obecné povahy byly na základě výzvy průběžně doručovány 
zdejšímu úřadu, odboru dopravy námitky od těchto občanů: 
 

• Nikola, Radovana, Antonín a Pavel Vilímovi, Severní 54, Větrušice 

• Matěj Baňas, Křížná 43, Větrušice 

• Marianna a Stanislav Kubušovi, K Česlicům 74, 10400 Křeslice 

• Oldřich Nenutil, Východní 169, Větrušice 

• Eva Majerová, Severní 55, Větrušice 

• Lenka Toupalová Schliederová, Východní 176, Větrušice 

• Jan Toupal, Chaloupky 135, Větrušice 

• Pavlína Pacovská, Východní 157, Větrušice 

• Ivana a Martin Čapkovi, Východní 153, Větrušice 

• Daniela a Martin Řimnáčovi, Východní 154, Větrušice 

• Martina a David Kotrbáčkovi, Východní 181, Větrušice 

• Radek Fürst, Východní 152, Větrušice 

• Věra Vejražková, Východní 144, Větrušice 

• Kristýna Doležalová, Kotlaska 417/20, Větrušice 

• Filip Skramuský, Východní 177, Větrušice 

• Evženie Skramuská, Východní 177, Větrušice 

• Jiří Kokeš, Východní 156, Větrušice 

• Lenka Kalivodová, Severní 182, Větrušice 

• Jakub Růžička, Severní 182, Větrušice 

• Lukáš Pinkas, Východní 149, Větrušice 

• Monika Mandová, Východní 148, Větrušice 
 



MÚBNLSB-OD-58509/2020-KENJI 

3 

 

Ti shodně uvádějí následující námitku (viz. kopie originálu): 
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Z výše uvedeného lze k navržené místní úpravě odvodit následující námitky: 
 

1. v ul. Východní je značně poddimenzovaný počet stání, navrhovaný stav neodpovídá stanovení             
dle technické normy ČSN 73 6110 odstavce 14.1.11. a působí retroaktivně; 

2. v ul. Východní není v návrhu stanovení brán ohled na výjezdy z nemovitostí, parkovací místa jsou 
navržena do výjezdů a není dodržen odstup 2,5 metrů s odkazem na vyhlášku č. 501/2006 Sb.,              
O obecných požadavcích na využívání území; 

3. v ul. Severní je námitka směřována k parkování, resp. k omezení parkování k jedné straně vozovky, 
je namítáno snížení možnosti parkování, která neodpovídá potřebám obyvatel a retroaktivita 
stanovení, dále je pak namítáno, že stanovení není v souladu s ČSN 73 6110 odstavce 14.1.11.; 

4. obecně je dále namítáno, že je v obci málo parkovacích míst  
5. v ul. Hlavní není stanovení v souladu s TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních 

komunikacích (dále jen TP 65), odst. 7.3 a odst. 9.2.5.47; 
6. obecně námitka na stanovení místní úpravy provozu ve smyslu umístění nového dopravního 

značení s návrhem, aby byly provedeny v obci stavebně technické úpravy komunikací, ty aby byly 
rozšířeny a byly vybudovány chodníky; 

7. návrh na změnu hlavní silnice v křižovatce silnic č. III/24219 a odbočky 2426 (křižovatka u sadu). 
 
Dále námitky doručili: 
 

- Pavel Vénos, Východní 165, Větrušice, který namítá:  
 

8. zřízení Obytné zóny v ul. Východní a odkazuje na snížení parkovacích míst a dále se námitky             
shodují s námitkami výše;  

 

- Eva Pochmanová, Východní 180, Větrušice, která namítá:  
 

9.  zřízení Obytné zóny v ul. Východní, odkazuje na snížení počtu parkovacích míst; 
 

- Mgr. Marianna Kubušová, Východní 51/26, Větrušice, která namítá: 
 

10.  parkovací místa v ul. Východní zasahují do výjezdu z jejího pozemku; 
 

- A. Lišková, Východní 185, Větrušice, která namítá: 
 

11. v ul. Východní návrh místní úpravy nesplňuje podmínku minimální vzdálenosti od vjezdu na 
soukromý pozemek a chaotické uspořádání dopravního značení v obci a rozpor s TP 65 a dále se 
připojuje k námitkám výše; 

 

- Ing. Martin Čapek a Ivana Čapková, bez další identifikace osob, kteří namítají: 
 

12. parkoviště v ul. Východní brání ve výjezdu ze soukromého pozemku (garáže) a záměr na vytvoření 
Obytné zóny zde považují za nešťastný. 

 
VYPOŘÁDÁNÍ S NÁMITKAMI: 
 

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, vydal ve věci vypořádání 
s námitkami následující rozhodnutí, které je v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, součástí odůvodnění opatření obecné povahy:   
 

Rozhodnutí o námitkách č. 1 až 12 
 

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav rozhodl o námitkách, které ve stanovené lhůtě 
podali Nikola, Radovana, Antonín a Pavel Vilímovi, Severní 54, Větrušice, Matěj Baňas, Křížná 43, 
Větrušice, Pavel Vénos, Východní 165, Větrušice, Mgr. Kubušová Marianna, Východní 51/26, 
Větrušice, A. Lišková, Východní 185, Větrušice, Oldřich Nenutil, Východní 169, Větrušice,                        
Eva Majerová, Severní 55 Větrušice, Lenka Toupalová Schliederová, Východní 176, Větrušice,                    
Jan Toupal, Chaloupky 135, Větrušice, Pavlína Pacovská, Východní 157, Větrušice,  Marianna a 
Stanislav Kubušovi, K Čestlicům 74, 10400 Křeslice, Větrušice, Ivana a Martin Čapkovi, Východní 153, 
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Větrušice, Eva Pochmanová, Východní 180, Větrušice, Daniela a Martin Řimnáčovi, Východní 154, 
Větrušice, Martina a David Kotrbáčkovi, Východní 181, Větrušice, Radek Fürst, Východní 152, 
Větrušice, Věra Vejražková, Východní 144, Větrušice, Kristýna Doležalová, Kotlaska 417/20, Větrušice,                        
Filip Skramuský, Východní 177, Větrušice, Evženie Skramuská, Východní 177, Větrušice, Jiří Kokeš, 
Východní 156, Větrušice, Lenka Kalivodová, Severní 182, Větrušice, Jakub Růžička, Severní 182, 
Větrušice, Lukáš Pinkas, Východní 149, Větrušice, Monika Mandová, Východní 148, Větrušice,                           
a Ing. Martin Čapek, Ivana Čapková, Větrušice, proti návrhu opatření obecné povahy, kterým má být 
provedena místní úprava provozu na silnici č. III/2426 v ulici Hlavní, p.p.č. 199/2; 209/1 a 207/1,                
na místních komunikacích v ulicích Vltavská; Severní, Východní a Křižná, p.p.č. 207/1; 206/1; 208; 
149/51; 209/1; 51/50; 149/27; 149/51; 141/19 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 Klecan [781126], okres Praha - východ                       
z důvodu dopravního přeznačení a zajištění bezpečnosti silničního provozu v Obci Větrušice,                 
podle ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád takto - námitkám se nevyhovuje.  
 
 

Odůvodnění rozhodnutí o námitkách: 
K námitkám pod bodem č. 1 správní orgán uvádí: požadavek na výpočet parkovacích stání se vztahuje 
pouze při návrhu nové výstavby, kde musí být splněn požadavek dle zmíněné normy. V tomto případě 
se jedná pouze o návrh DZ - opatření v rámci stávajícího stavu, který má za cíl zajistit primárně 
bezpečnost a plynulost silničního provozu (obzvláště s ohledem na pohyb vozidel IZS a vozidel na svoz 
komunálního odpadu). V ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací, je doslovně uvedeno: 
"Odstavec 14.1.3 - Podle článku 14.1 se určí potřebný počet odstavných a parkovacích stání pouze 
pro potřeby rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení". V tomto případě nedochází                      
k výstavbě nových budov, které by generovaly další požadavky na dopravu v klidu a z tohoto důvodu 
nelze tento postup aplikovat (v mnoha případech by to bylo i vzhledem k šířce uličního prostoru 
v daném místě nereálné). Není tedy v současné chvíli možné vyžadovat splnění podmínek normy pro 
zástavbu, která vznikla daleko dříve nežli tato norma.  
 

K námitkám pod bodem č. 2 uvádí: komunikace v ul. Východní je součástí obytného souboru, který 
byl již od samého počátku projektován a schvalován jako - „Obytná zóna“, (technická zpráva ke 
stavbě komunikace v obytné zóně Větrušice). Tato komunikace byla provedena na základě 
stavebního povolení ze dne 12.7.2006, č.j. 622/P/St/2006 a zkolaudována kolaudačním rozhodnutím 
ze dne 22.11.2007 č.j. 1570/R/St/2007, které vydal Městský úřad Klecany, stavební úřad. Komunikace 
se provádí jako komunikace funkční skupiny D1 -  komunikace se smíšeným provozem, resp. jako 
obytná zóna. V projektové dokumentaci na tuto stavbu nejsou uvedena žádná parkovací místa                  
a dopravní značení je řešeno pouze v podobě umístění svislých DZ - Obytná zóna a zpomalovacích 
prahů. Stavba tak byla bohužel povolena bez vymezení parkovacích stání. Projekt pravděpodobně 
předpokládal stání všech vozidel (jak rezidentů, tak návštěv) na soukromých parcelách, což se v 
reálné situaci nepraktikuje. Aby tuto situaci obec Větrušice zlepšila, došlo k vyznačení parkovacích 
stání alespoň pro návštěvy. Počet a umístění parkovacích stání je navrženo s ohledem na stávající 
vjezdy a zajištění jejich případné obsluhy. Počet parkovacích stání při plánované nové výstavbě se 
počítá dle normy 736110 - Projektování MK, tabulky č. 34 tak, že na 20 obyvatel připadá 1 parkovací 
stání pro návštěvy (pro tento případ je podmínka splněna, i když výpočet není nárokovatelný),                   
57 parcel x 4 obyvatelé na RD = 228 obyvatel celkem / 20 = 11,4 parkovacích stání (navrženo je 12 + 1 
vyhrazené). Odstavná stání pro rezidenty jsou v tomto případě uvažována na pozemku vlastníků RD. 
Jak již bylo zmíněno, nejedná se o novostavbu komunikace a z tohoto důvodu není možné zpětně 
vyžadovat po obci zajištění parkování. Parkování vozidel mělo být řešeno v rámci stavebních povolení 
jednotlivých RD, kde mělo být zohledněno, že v obytné zóně nejsou žádná parkovací a odstavná stání 
navržena. 
 

K námitkám pod bodem č. 3 uvádí: návrh DZ byl odsouhlasen Krajským ředitelstvím policie 
Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov - VÝCHOD, Dopravní inspektorát, čímž je stvrzena 
správnost (koncepčnost) navrženého DZ. Zákaz stání v dané lokalitě vyplývá již z litery zákona č. 
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích hovoří o zastavení a stání na pozemní 
komunikaci následovně: „§ 25 - Zastavení a stání, odstavec (3) - Při stání musí zůstat volný alespoň 
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jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň 
jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy“. Vzhledem k nerespektování výše 
uvedeného bodu, dochází v dané lokalitě k obtížnému průjezdu vozidla pro svoz komunálního 
odpadu, jelikož vozidla stojí náhodně po obou stranách komunikace a průjezdný profil se ještě více 
zužuje. Z tohoto důvodu je zákaz stání na základě požadavku obce po jedné straně zdůrazněn                   
i svislým dopravním značením. Vyhláška č. 501/2006 sb. stanoví obecné požadavky na využívání 
území při vymezování ploch a pozemků, při stanovování podmínek jejich využití a umisťování staveb 
na nich a rozhodování o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území. Neaplikuje se již na 
stávající stav. Tato připomínka byla relevantní při projektování a povolování komunikace Severní. 
 
 

K námitkám pod bodem č. 4 uvádí: počet parkovacích míst v obci je možné stanovit na návrh 
vlastníka pozemní komunikace, tyto však správní orgán v tomto řízení neobdržel, proto se jimi 
nezabýval.  
 
K námitkám pod bodem č. 5 uvádí: návrh DZ byl odsouhlasen Krajským ředitelstvím policie 
Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov - VÝCHOD, Dopravní inspektorát, čímž je stvrzena 
správnost (koncepčnost) navrženého DZ. Instalace DZ musí být provedena v souladu s TP 65.   
 
K námitkám pod bodem č. 6 uvádí: o úpravách pozemní komunikace rozhoduje jejich vlastník, stejně 
tak o vybudování nových chodníků. Vlastník komunikací takovýto návrh nepodal, proto se jimi správní 
orgán dále nezabýval.  
 
K námitkám pod bodem č. 7 uvádí: návrh na změnu dopravního značení, popř. změnu dopravního 
režimu nebyl v tomto návrhu podán, proto se jím správní orgán nezabýval. 
 
K námitkám pod bodem č. 8 uvádí: požadavek na výpočet parkovacích stání se vztahuje pouze při 
návrhu nové výstavby, kde musí být splněn požadavek dle zmíněné normy. V tomto případě se jedná 
pouze o návrh DZ - opatření v rámci stávajícího stavu, který má za cíl zajistit primárně bezpečnost               
a plynulost silničního provozu (obzvláště s ohledem na pohyb vozidel IZS a vozidel na svoz 
komunálního odpadu). V ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací, je doslovně uvedeno: 
"Odstavec 14.1.3 - Podle článku 14.1 se určí potřebný počet odstavných a parkovacích stání pouze 
pro potřeby rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení". V tomto případě nedochází                    
k výstavbě nových budov, které by generovaly další požadavky na dopravu v klidu a z tohoto důvodu 
nelze tento postup aplikovat (v mnoha případech by to bylo i vzhledem k šířce uličního prostoru 
v daném místě nereálné). Není tedy v současné chvíli možné vyžadovat splnění podmínek normy pro 
zástavbu, která vznikla daleko dříve nežli tato norma. Komunikace v ul. Východní je součástí 
obytného souboru, který byl již od samého počátku projektován a schvalován jako - „Obytná zóna“, 
(technická zpráva ke stavbě komunikace v obytné zóně Větrušice). Tato komunikace byla provedena 
na základě stavebního povolení ze dne 12.7.2006, č.j. 622/P/St/2006 a zkolaudována kolaudačním 
rozhodnutím ze dne 22.11.2007 č.j. 1570/R/St/2007, které vydal Městský úřad Klecany, stavební 
úřad. Komunikace se provádí jako komunikace funkční skupiny D1 -  komunikace se smíšeným 
provozem, resp. jako obytná zóna. V projektové dokumentaci na tuto stavbu nejsou uvedena žádná 
parkovací místa a dopravní značení je řešeno pouze v podobě umístění svislých DZ - Obytná zóna                 
a zpomalovacích prahů. Stavba tak byla bohužel povolena bez vymezení parkovacích stání. Projekt 
pravděpodobně předpokládal stání všech vozidel (jak rezidentů, tak návštěv) na soukromých 
parcelách, což se v reálné situaci nepraktikuje. Aby tuto situaci obec Větrušice zlepšila, došlo                       
k vyznačení parkovacích stání alespoň pro návštěvy. Počet a umístění parkovacích stání je navrženo               
s ohledem na stávající vjezdy a zajištění jejich případné obsluhy. Počet parkovacích stání při 
plánované nové výstavbě se počítá dle normy 736110 - Projektování MK, tabulky č. 34 tak, že na 20 
obyvatel připadá 1 parkovací stání pro návštěvy (pro tento případ je podmínka splněna, i když 
výpočet není nárokovatelný), 57 parcel x 4 obyvatelé na RD = 228 obyvatel celkem / 20 = 11,4 
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parkovacích stání (navrženo je 12 + 1 vyhrazené). Odstavná stání pro rezidenty jsou v tomto případě 
uvažována na pozemku vlastníků RD. Jak již bylo zmíněno, nejedná se o novostavbu komunikace                 
a z tohoto důvodu není možné zpětně vyžadovat po obci zajištění parkování. Parkování vozidel mělo 
být řešeno v rámci stavebních povolení jednotlivých RD, kde mělo být zohledněno, že v obytné zóně 
nejsou žádná parkovací a odstavná stání navržena. 
  
K námitkám pod bodem č. 9 uvádí: odůvodnění shodné jako u námitky č. 8. 
 
K námitkám pod bodem č. 10 uvádí: při vlastním značení parkovacích stání bude zohledněna poloha 
parkovacích stání, které se upraví dle místních podmínek, a to tak, aby jejich umístění bylo v souladu 
s platnými právními a technickými normami a nebránilo ve výjezdu ze soukromých pozemků.  
 
K námitkám pod bodem č. 11 uvádí: odůvodnění shodné jako u námitky č. 3 a 8.  
 
K námitkám pod bodem č. 12 uvádí: odůvodnění námitky shodné jako u námitky č. 8 a 10. 
 
Tímto má správní orgán za to, že se s námitkami zcela vypořádal. 
 
Závěrem správní orgán konstatuje, že má za to, že návrh dopravního přeznačení v Obci Větrušice              
je v souladu s platnými právními a technickými předpisy a provádí se ve veřejném zájmu a povede 
k zajištění vyšší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Dále uvádí, že je do budoucna možné 
provádět v obci další změny místní úpravy provozu (dopravního značení), plynoucí z potřeb zajištění 
bezpečnosti a plynulosti provozu.     
   
S ohledem na tyto skutečnosti bylo rozhodnuto, jak výše uvedeno.  
 

Poučení: 
Dle ust. § 172 odst. 5 správního řádu se proti rozhodnutí o námitkách nelze odvolat ani podat rozklad. 
Dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá účinnosti 15 dnem po dni 
vyvěšení veřejné vyhlášky. Dle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat 
opravný prostředek.  
 

Stanovení místní úpravy provozu není správním rozhodnutím podle správního řádu hlava VI. díl 6.  
 

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 
 

http://www.brandysko.cz/
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Příloha č. 1: dopravně inženýrské opatření (DIO) - 7 listů 
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Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce OÚ Větrušice                               
a MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.  
 
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní 
den po posledním dni vývěsní lhůty. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Zveřejní se způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.  
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ……………………………….     Sejmuto dne: ………………………………….. 
 
 
 
Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou podle § 25, správního řádu 

 
 
 
 
 

 
Rozdělovník: 
 

- Nikola, Radovana, Antonín a Pavel Vilímovi, Severní 54, Větrušice  
- Matěj Baňas, Křížná 43, Větrušice 
- Pavel Vénos, Východní 165, Větrušice 
- Mgr. Kubušová Marianna, Východní 51/26, Větrušice 
- A. Lišková (J.Mičan), Východní 185, Větrušice 
- Oldřich Nenutil, Východní 169, Větrušice 
- Eva Majerová, Severní 55, Větrušice  
- Lenka Toupalová Schliederová, Východní 176, Větrušice 
- Jan Toupal, Chaloupky 135, Větrušice 
- Pavlína Pacovská, Východní 157, Větrušice  
- Marianna a Stanislav Kubušovi, K Česlicům 74, 10400 Křeslice 
- Ivana a Martin Čapkovi, Východní 153, Větrušice 
- Eva Pochmanová, Východní 180, Větrušice 
- Daniela a Martin Řimnáčovi, Východní 154, Větrušice 
- Martina a David Kotrbáčkovi, Východní 181, Větrušice 
- Radek Fürst, Východní 152, Větrušice 
- Věra Vejražková, Východní 144, Větrušice 
- Kristýna Doležalová, Kotlaska 417/20, Větrušice 
- Filip Skramuský, Východní 177, Větrušice 
- Evženie Skramuská, Východní 177, Větrušice 
- Jiří Kokeš, Východní 156, Větrušice 
- Lenka Kalivodová, Severní 182, Větrušice 
- Jakub Růžička, Severní 182, Větrušice 
- Lukáš Pinkas, Východní 149, Větrušice 
- Monika Mandová, Východní 148, Větrušice 
- Ing. Martin Čapek, Ivana Čapková 
- 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  
- MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - úřední deska (k vyvěšení na ÚD) 
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