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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 

Opatření obecné povahy 
„Stanovení místní úpravy provozu“ 

na silnici č. III/24021 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 
17.04.2019 podala organizace Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 
organizace, IČ 00066001, Zborovská č.p. 81/11, 150 00  Praha (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., kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích a po předchozím písemném souhlasu s návrhem místní  úpravy 
provozu na pozemních komunikacích KŘ Policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Mělník,     
č.j.: KRPS-3803-76/ČJ-2019-010606 ze dne 08.04.2019   
 

stanovuje  
dne 23.04.2019 místní úpravu provozu na pozemní komunikaci – silnici č. III/24021 (ulice Kralupská)               
v obci Nelahozeves  takto: 
 
SDZ B 29 (Zákaz stání) 
   Ve směru proti staničení (ve směru od obce Nelahozeves, místní část Lešany) 
   Staničení silnice č. III/24021 km: 3,940 – 4,200 

 Umístění výše uvedeného dopravního značení, dle DIO, viz. příloha. 
 
Termín umístění:  trvale 
 
Protože současnou situací hrozí vážná újma veřejného zájmu – bezpečnosti a plynulosti provozu                 
na pozemních komunikacích, nabývá toto opatření účinnosti dnem vyvěšení. 
 
Důvod:  zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích  z důvodu šířkových 
poměrů pozemní komunikace a zajištění rozhledů v křižovatce.    
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Umístění : dle DIO „Silnice č. III/24021, staničení km: 3,940 – 4,200“ schváleného KŘ Policie 
Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Mělník, Č.j.: KRPS-3803-76/ČJ-2019-010606                                     
ze dne 08.04.2019.     
   
Odpovědná organizace  a osoba zodpovědná za instalaci a dodržení stanovených podmínek:  

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., IČ 00066001, Zborovská č. p. 81/11,                    
150 00  Praha 
Michal Novák, cestmistr výše uvedené organizace 
Telefonické spojení: 736 623 735. 
 
Dopravní značení zajistí: 
USK s.r.o., IČ 27138551, Pod Borkem č.p. 319, 293 01  Mladá Boleslav 
Kontaktní osoba: Vlasta Martínková, tel: 724 761 817.  
 

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, vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích, v reflexním provedení a v základní velikosti dle ČSN EN 12899-1, technických 
podmínek TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“.  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. 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. 

3. Bude prováděna pravidelná kontrola a údržba dopravního značení a v případě poškození bude 
nahrazeno novým.   

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. Orgány Policie ČR mají právo kontroly a  předložení dalších podmínek zajišťujících  bezpečnost     
a  plynulost  provozu na pozemních komunikacích. 

 

Odůvodnění:  
Navrhovatel  Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001, 
Zborovská   č.  p.  81/11,  150 00   Praha,    podal       žádost    o     stanovení    místní    úpravy     provozu     
na   pozemní komunikaci   z důvodu   zajištění    bezpečnosti   a   plynulosti    provozu     na      pozemních     
komunikacích,  omezených  šířkových  poměrů  předmětné  pozemní  komunikace  (silnice č. III/24021)   
ve staničení km: 3,940 – 4,200 zajištění rozhledů v křižovatce   v ulici Kralupská, obec Nelahozeves.     
Protože současnou situací hrozí vážná újma veřejného zájmu – bezpečnosti a plynulosti provozu                 
na pozemních komunikacích, nabývá toto opatření účinnosti dnem vyvěšení. 
Dopravní značení bude provedeno v souladu s TP 65.   

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). 
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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“ 
 

Vladimír Brtník 
referent odboru dopravy 
oprávněná úřední osoba 

  
 
Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 15 ti dnů na úřední desce Městského úřadu Kralupy nad 
Vltavou.   

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. 

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

Dopravně inženýrské opatření schválené Policií ČR DI Mělník 
 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
 
 
dotčené správní úřady 
Policie České republiky, KŘP Stř. kraje, IDDS: 2dtai5u 
 
Dotčené osoby: (veřejnou vyhláškou) 
V souladu s dikcí § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor 
dopravy toto oznámení o návrhu 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 místní komunikaci. 
 
Ostatní 
USK s.r.o., IDDS: dbi9fsq 
 
Dále se doručí: 

OÚ 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. 
MěÚ Kralupy nad Vltavou – ke zveřejnění na úřední desce Města Kralupy nad Vltavou desce na dobu 
nejméně 15 dnů 
1x spis  
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Příloha: 
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