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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 
Opatření obecné povahy 

„Stanovení místní úpravy provozu“ 
na pozemních komunikacích v obci Nelahozeves     

 
Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, Odbor dopravy (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 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")  
na základě žádosti o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, kterou  
dne 8.01.2018 podala 

Obec Nelahozeves, IČO 00237094, Školní č.p. 3, 277 51  Nelahozeves 

(dále jen "žadatel“) v souladu s ustanovením § 171 a 173) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 

 
vydává opatření obecné povahy, 

 
kterým ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., po písemném vyjádření Policie 
České republiky, č.j. KRPS-1545-62/ČJ-2017-010606 

 
stanovuje  

 
místní úpravu provozu na silnici č. III/24021, č. III/10149 a místní komunikaci (ul. Školní) v obci 
Nelahozeves takto: 
 
v rozsahu:   dle DIO „Silnice III/24021, III/10149 a místní komunikace v obci  

  Nelahozeves“ (Situace č. 1,2,4), schválené DI PČR Mělník 
 
Důvod:    - úprava označení začátku a konce obce Nelahozeves a místní  

     části Lešany 
   - omezení rychlosti na místní komunikaci (zóna 30 km/hod)  
      – ul. Školní 
   - zřízení parkovacího stání pro návštěvníky u objektu OÚ  

     Nelahozeves a pošty 
 
Platnost úpravy:     trvalá 
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Organizace odpovědná za instalaci:   Obec Nelahozeves 

Termín umístění:    od následujícího dne po nabytí účinnosti opatření obecné  
     povahy 

 

Velikost a podmínky provedení dopravního značení:  
1. Dopravní značení a zařízení musí být provedeno podle platných právních předpisů, zejména 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu  
na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky č. 294/2015 Sb., v platných zněních,  
a podle ČSN EN 12899-1 a technických podmínek TP 65, vydání II. „Zásady pro dopravní značení 
na pozemních komunikacích“ a technických podmínek TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní 
značení na pozemních komunikacích“, v platném znění. Stálé dopravní značky patří mezi 
„výrobky pro vybavení komunikací“, které jsou „stanovenými výrobky“ ve smyslu § 12  
zákona č. 22/1997 Sb., a musí být podle § 124 odst. 2 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., schváleny 
k používání na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy.  

2. Pro umístění dopravního značení dle situace č. 1 musí zůstat volný jízdní pruh široký nejméně 3 
m pro směr jízdy (6 m pro obousměrný provoz). 

3. Dopravní zařízení musí být provedeno zhotovitelem, tj. právnickou nebo fyzickou osobou, který 
má platná oprávnění pro provádění těchto prací (živnostenské listy) a prokázal způsobilost  
pro zajištění jakosti při provádění /osazování/ umísťování značek, dopr. zařízení a zařízení  
pro provozní informace podle metodického pokynu SJ - PK pro oblast II/4 - Provádění silničních  
a stavebních prací. 

4. Po instalování dopravního značení osobou zodpovědnou za provedení místní úpravy provozu, 
vyzve tato osoba MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy k provedení kontroly. 

5. Odbor dopravy  MěÚ Kralupy  n. Vlt.  si vyhrazuje právo toto stanovení  změnit nebo  doplnit, 
jestliže  to bude vyžadovat změna silničního provozu nebo veřejný zájem.  

6. Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné 

opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy. 
7. Orgány Policie ČR mají právo kontroly a předložení dalších podmínek zajišťujících bezpečnost   

a plynulost silničního provozu. 
 
 
Odůvodnění: 
Navrhovatel Obec Nelahozeves, IČO 00237094, Školní č.p. 3, 277 51  Nelahozeves podal dne 08.01.2018 
návrh na „Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích“, spočívající v osazení nového 
dopravního značení na silnici č. III/24021, č. III/10149 a místní komunikaci (ul. Školní) z důvodu úpravy 
označení začátku a konce obce Nelahozeves a místní části Lešany, omezení rychlosti na místní 
komunikaci (zóna 30 km/hod) – ul. Školní a zřízení parkovacího stání pro návštěvníky u objektu  
OÚ Nelahozeves a pošty. 
Správní orgán návrhem opatření ze dne 03.04.2018 pod č.j.  MUKV 22019/2018 OD oznámil tento návrh 
účastníkům řízení veřejnou vyhláškou – návrh opatření obecné povahy dle § 172 správního řádu  
a současně poučil účastníky řízení, že k návrhu obecné povahy může kdokoliv, jehož práva, povinnosti 
nebo zájmy mohou být opatřením přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky ve 
lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění s tím, že zmeškání úkonu nelze prominout. 
Zákonem stanovené lhůtě pro podání námitek neuplatnili účastníci řízení žádné připomínky. 
Návrh opatření obecné povahy byl dle ust. § 172 odst. 1 správního řádu zveřejněn nejméně po dobu  
15 dnů na úřední desce MěÚ Kralupy nad Vltavou. 
Návrh dopravního značení byl odsouhlasen písemným vyjádřením Policie České republiky,  
č.j.  KRPS-1545-62/ČJ-2017-010606, PČR DI Mělník.  
Dopravní značení je navrženo v souladu se „Zásadami pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích“, Technické podmínky 65 II vydání a 133, schválené Ministerstvem dopravy ČR. Budou 
použity značky s platným atestem. 
Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, Odbor dopravy považuje navržené dopravní značení  
za stanovené. 
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Poučení: 
Proti tomuto stanovení místní úpravy provozu vydaného opatřením obecné povahy nelze podat 
opravný prostředek (§ 173/ odst. 2. správního řádu). 
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.  
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u Městského úřadu Kralupy nad 
Vltavou, odboru dopravy (§ 173/ odst. 1. správního řádu). 
Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení  
o zahájení přezkumného řízení lze dle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu vydat do 3 let  
od účinnosti opatření obecné povahy.  

 

 „otisk úředního razítka“ 
Martina Pekárková 

referent odboru dopravy 
oprávněná úřední osoba 

  
 
Toto opatření se zasílá obci Nelahozeves, jejíhož správního obvodu se opatření obecné povahy týká, 
k vyvěšení na úřední desce na dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje  
za doručenou. 

 

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.  

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 

Vyvěšeno dne: ……………............    Sejmuto dne: ………………………….. 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení: 
 
 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Obec Nelahozeves, IDDS: t42bciq 
  
dotčené správní úřady 
Policie České republiky, KŘP Středočeského kraje, IDDS: 2dtai5u 
 
Dotčené osoby: 
V souladu s dikcí § 173 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor 
dopravy toto opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou 
vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí  
na úřední desce Městského úřadu Kralupy nad Vltavou a současně bude zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou. 
Den doručení je dnem zveřejnění oznámení stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích. 
 
Dále se doručí: 
• Obec Nelahozeves se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce na dobu 

nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu.  
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