
 

Město Kralupy nad Vltavou 
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy 
Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811 
IČ: 00236977, DIČ: CZ 00236977, DS: 8zzbfvq 

 

SPIS. ZN.: MUKV-S 2461/2019/Br    

Č.J.: MUKV  75697/2019 OD/Br   

 

 

 

POČET LISTŮ: 

POČET PŘÍLOH: 

POČET LISTŮ PŘÍLOH: 

VYŘIZUJE: 

TEL.: 

E-MAIL: 

3 

1 

3 

V.Brtník 
315 739 957 
vladimir.brtnik@mestokralupy.cz 

DATUM: 01.10.2019 

 

   

 
 
 

 

STANOVENÍ 

místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, 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") 
přezkoumal žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, kterou  
dne 06.02.2019 podala Obec Nelahozeves IČ: 00237094, Školní  č. p. 3, 277 51 Nelahozeves, kterou 
zastupuje její starosta  Jakubem Bryndou   (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle 
§ 77 odst. 1 písm. c)  výše citovaného zákona 

stanovuje 

dne 01.10.2019 místní úpravu provozu na silnici č. III/24021  v obci Nelahozeves, místní část Lešany.   
Důvodem je rozvíjející se zástavba v obci Nelahozeves.. 

Druh úpravy: místní     

Umístění:  dle návrhu (2x DIO), odsouhlaseného Policií ČR, DI Mělník dne 04.02.2019, Č.j.: KRPS-3803-
11/ČJ-2019-010606, které je  nedílnou součástí tohoto opatření. 

Stanovení: 

SDZ A 12a  Chodci  

  Staničení silnice č. III/24021 km: cca 3,000 - 3,460  

  Bude osazeno obousměrně. 

SDZ IZ 4a  Obec (text: Nelahozeves) 

SDZ IS 15a  Jiný název (text: Lešany) 

  Staničení silnice č. III/24021 km: cca 2,000    

  Bude osazeno ve směru staničení 

SDZ IZ 4b  Konec obce (text: Nelahozeves) 

Staničení silnice č. III/24021 km: cca 2,000    

Bude osazeno proti směru staničení 
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Odstanovení: 

  

SDZ IZ 4a  Obec 

   Staničení silnice č. III/24021 km: cca 3,460 

SDZ IZ 4b  Konec obce 

   Staničení silnice č. III/24021 km: cca 3,460 

SDZ IZ 4a  Obec 

   Staničení silnice č. III/24021 km: cca 3,000  

SDZ IZ 4b  Konec obce 

   Staničení silnice č. III/24021 km: cca 3,000  

 

Termín instalace:  říjen 2019 
Termín umístění:  trvale 

Odpovědná organizace a osoba za instalaci a údržbu:      

KSÚS Středočeského kraje, p.o., IČ 00066001, Zborovská  č. p. 11, 150 21 Praha 5 
Novák Michal, cestmistr výše uvedené organizace, tel.: 736 623 735. 

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 (v reflexním provedení, v základní velikosti), technických podmínek TP 65 „Zásady 
pro dopravní značení na pozemních komunikacích“. 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. Dopravní značení 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. DZ musí být upevněny na kovovém sloupku, popřípadě na sloupu veřejného osvětlení (musí být 
projednáno s vlastníkem). 

4. Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné 
opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy. 

5. Bude prováděna pravidelná kontrola a údržba, případně obnova DZ. 

6. DZ nesmí zasahovat do průjezdního prostoru, vnitřní okraj značky bude min. 0,5 m od okraje 
vozovky nebo zpevněné krajnice.   

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

Jiné další podmínky: 
- odbor dopravy  MěÚ Kralupy  n. Vlt.  si vyhrazuje právo toto stanovení  změnit nebo  doplnit, 

jestliže  to bude vyžadovat změna silničního provozu nebo veřejný zájem. 
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- orgány  Policie ČR mají právo kontroly a  předložení dalších podmínek zajišťujících  bezpečnost  

a  plynulost silničního  provozu na pozemních komunikacích. 

 
Proti tomuto opatření nejsou přípustné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním 
řízení. 
 
 
 
 
 

Vladimír Brtník 
referent odboru dopravy 
oprávněná úřední osoba 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: 

Stanovisko PČR DI Mělník,  Č.j.: KRPS-3803-11/ČJ-2019-010606  ze dne 04.02.2019. 

2x DIO (dle textu) 
 
 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

Obec Nelahozeves, IDDS: t42bciq 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
 
dotčené správní úřady: 
Policie České republiky, KŘP Středočeského kraje, IDDS: 2dtai5u 
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Příloha: 
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