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Veřejná vyhláška 
 

Opatření obecné povahy 
 

 
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 20.5.2020  na základě žádosti Obce Polerady, se sídlem Polerady 57, 
250 63 Mratín, IČ 00240613 (dále jen žadatel) v 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: 
 

Umístění svislého dopravního značení na silnici č. III/24410 – v k. ú. Polerady na křižovatce se 
silnicí č. III/2448 a v k. ú. Záryby na křižovatce se silnicí č. II/101: 

mailto:jana.chvojkova@brandysko.cz


MÚBNLSB-OD-52426/2020-VOKIV 

2 

 

- B4 – „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ s hodnotou nejvyšší povolené hmotnosti 
6 t a s dodatkovou tabulkou č. E13 „Text nebo symbol“ s textem „MIMO DOPRAVNÍ 
OBSLUHU“,  

- B24a – „Zákaz odbočování vpravo“ s dodatkovou tabulkou č. E5 – „Největší povolená 
hmotnost“ s hodnotou nejvyšší povolené hmotnosti „6 t“, 

- B24b – „Zákaz odbočování vlevo „s dodatkovou tabulkou č. E5 – „Největší povolená 
hmotnost“ s hodnotou nejvyšší povolené hmotnosti „6 t“. 

 
 

DZ je navrženo dle situace, schválené Policií ČR, DI Praha venkov-VÝCHOD,  pod  č.j. KRPS-
47423-2/ČJ-2020-011506 ze dne 12.5.2020, která je nedílnou součástí tohoto návrhu.  
 
Provedení a umístění: základní rozměrová řada, provedení retroreflexní;  silnice III/24410 – 
v k. ú. Polerady na křižovatce se silnicí č. III/2448 a v k. ú. Záryby na křižovatce se silnicí č. 
II/101. 
 
Důvod místní úpravy provozu: z důvodu nevyhovujícího stavebně technického stavu silnice č. 
III/24410 a zajištění bezpečnosti silničního provozu, zejména v úseku od železničního 
přejezdu směrem do obce, kde se po této komunikaci pohybují chodci jdoucí na vlakové 
nádraží. Na komunikaci se nacházejí výtluky, nebezpečná krajnice, která snižuje průjezdní 
profil vozovky. 
 
Osoba zodpovědná za instalaci a údržbu dopravního značení: Obec Polerady, se sídlem 
Polerady 57, 250 63 Mratín, IČ 00240613 
 
V souladu s ustanovením § 172 odst. (4) správního řádu může k návrhu stanovení místní 
úpravy provozu na silnici č. III/24410 – v k. ú. Polerady na křižovatce se silnicí č. III/2448 a v k. 
ú. Záryby na křižovatce se silnicí č. II/101 kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy 
mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit k 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 silnici č. III/24410 – v k. ú. Polerady 
na křižovatce se silnicí č. III/2448 a v k. ú. Záryby na křižovatce se silnicí č. II/101 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, Odbor dopravy podle § 172 odst. (1) správního 
řádu 

 
vyzývá 

 
dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/24410 – v k. ú. 
Polerady na křižovatce se silnicí č. III/2448 a v k. ú. Záryby na křižovatce se silnicí č. II/101  
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 
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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 § 175 odst. (5) správního řádu. 
 
 
Ivana Vokálková 
referent odboru dopravy 
 
 
 
 
 
 
 
Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce 
Městského úřadu Brandýs n./L.-Stará Boleslav, Obce Polerady. 
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 a 
dnem nabytí účinnosti.  
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.  
vypraveno dne:  
vyvěšeno dne: …………………………...................................... sejmuto dne: .............................  
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.  
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: …………………………………..…….......  

 
Razítko a podpis orgánu, který tímto potvrzuje předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto 
oznámení a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:  

 
.................................................................................................................. 

 
 

Obdrží: 

• žadatel – Obec Polerady se žádostí o vyvěšení na úřední desce a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení 
pod dobu 30 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) 

• Policie ČR-KŘ-DI Praha venkov-VÝCHOD 

• Obec Záryby 

• spis 
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