oB§chlÍ LlŘer: Širsrn.lovtct.
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí1, 2
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
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Pracoviště: Mariánské náměstí 28,25O 02 Stará Boleslav

28lB
pŘit-otty
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odbor dopravy/oddělení dopravy a silničního hospodářství
Váš dopis čj.:

dne:
Naše čj.:

Ze

Naše sp.

t6.7,2O!8
OD-63556/2018-VOK|V

zn.: OD-14587 /2018-VOK|V

Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Datum:

lvana Vokálková

3269a%41
ivana.vokalkova@brandvsko.cz
24.7.2OI8

k vyvěšení:

Městský úřad Brandýs n./L.-Stará Boleslav
Obec Horoušany
Obec Jirny
Město Úvaly
Městys Nehvizdy
Obec Šestajovice

Veřejnávyhláška
Opatření obecné povahy
Městský Úřad Brandýs n./L.-Stará Boleslav, Odbor dopravy, správní orgán oprávněný ke
stanovení přechodné Úpravy provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77
odst. 1PÍsmeno c) zákona č.36L|2OOO Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve
znění Pozdějších Předpisů, dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích, na
základě § 17]- zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen
správní řád, vydává opatření obecné povahy spočívajícíve

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský Úřad Brandýs n./L.-Stará Boleslav, pracoviště Praha, odbor dopravy, jako

PřísluŠnýobecní Úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemnémvyjádření
souhlasu Policie Čn, rŘP Středočeského kraje, Úo praha-venkov VÝcHoD, Dl, č.j. KRps224287 -L/ ČJ-2o18-01].506 ze d ne 23,7,2oI8,
www.brandysko.cz
epodatelna

@

brandysko,cz

lD datové schránky: c5hb7xy

;

stanovuje
ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona o provozu na

pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č.2g4/2o15
Sb., Přechodnou Úpravu provozu na pozemních komunikacích lllltoh64 k, ú. Úvaly u
Prahy a k. Ú. HorouŠany, il/IaL6ts v k. ú. Horoušany a k. ú. Nehvizdy, silnici č. ll/611 v k.
Ú. Nehvizdy a k. Ú. Jirny, silnici č.lll/2453 v k. ú. Nehvizdy,silnici č. u/rct v k. ú. jirny,
silniCiČ. lllllLLi ul, Zámecká v k. ú. Jirny a na místníkomunikaci ul, Spojovací, šámalova,
K ViŠňovce,v Zahradách, V Dubinách, Luční,V Dymáku, Na Polníku, Na Jablonce,
CYrilovská, VZahradách, VAlejích, Družstevní, VUličce, KLesu, Pražská, Brigádnická,
Mánesova, Čechova, Nezvalova, Čapkova, ul, 5. května v k, ú. Jirny a ul, Na Návsi v k. ú.
HorouŠany - z dŮvodu rekonstrukce komunikace č. ll/101 v k. ú. Jirny v místě staničení
It4,496 - LL8,076 km dle předloženého DlO,
Žadatel: 3Kznačky s.r.o., se sídlem Jiráskova ].519, 25o 01Říčany,lČzsosazlt

DoPravní znaČeníbude provedeno jako retroreflexní, základní rozměrová řada, přenosné
svislé doPravní znaČky schváleného typu a bude instalováno (demontováno) dle situace Dlo

odsouhlasené Policií ČR, Dl Praha venkov-východ, Osazení tohoto dopravního značenísi
provede investor/žadatel na vlastní náklady.

Provedení

a

umístěnÍ:v souladu

se

č.294/20L5 sb,, TP 65,66 a ČsN rzsgg-r.

zákonem

o

silničnímprovozu,

vyhláškou

Dopravní znaČeníprovádÍ: 3KznaČky s.r.o,, se sídlem Jiráskova IsLg, 25o o1 Říčany,tč
2505627I
odpovědná osoba: lng. Jan Vaněk, 3Kznačky s.r,o.
Platnost je omezena po dobu trvání stavby: 13.8.2018 do 31.8.2018
0.EtaPa - 6.8.
zachován

-

L2.8.20L8 frézováníza provozu

-

řízeno praporčíky, provoz zůstane

-

13.8. - 15.8. 2ot8 - výkresy - 81.1., BL.2,, cL.L., ci-,z., cL,3,, c1,.4,, c].,5.,
cL.6,,ct.7,, D1,1.
ll. Etapa - 16.8. - 18.8. 20t8 - výkresy - Bz,L, B2.2., cz,L,, c2.2., c2.3., c2,4,, C2,5,,
l, Etapa

c2.6., c2.7., Dz.L.

lll. Etapa - 19.8. - 2L8.2oI8 - výkresy - 83.1., B3.2,, c3,1. , cg.2., c3.3,, c3.4., c3.5.,
c3.6., c3,7., D3
lV. Etapa - 22.8. - 24,8,2018 - výkresy - B4.1., B4,2., c4,L,, c4.2,, c4,g., c4,4., c4,5.,
c4,6,, D.4.,D4,I., D4,2.
V. Etapa - 25.8, -27,8.20].8 - výkresy - 85.1, 85,2, c5.1, c5,2., c5.3, C5.4., c5.5., c5.6,,
D5.].., D5.2., D5.3.

,

Vl,a Etapa -28.,8-29.8.2Ot8- výkresy - D6.1
Vl.b Etapa - 30,8. - 31,8. 2018 výkresy - D6,2,
TermínY etap jsou pouze orientaČnÍ, stavba bude postupovat dle rychlosti provedení
prací.

www. brandysko.cz
epodatel

na @

bran dys ko,cz

lD datové schránky: c5hb7xy

V PříPadě změny situace v silničnímprovozu nebo z důvodu veřejného zájmu, můžebýt toto
stanovení doplněno nebo změněno.

odůvodnění
Městský Úřad Brandýs n./L.-Stará Boleslav, Odbor dopravy, stanovil přechodnou úpravu
Provozu na základě návrhu Žadatele po předchozím písemném vyjádření příslušnéhoorgánu
Policie ČR.

V souladu s ustanovením § 77 odst, 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejšíúřad
návrh oPatření obecné povahy a nevyzýval dotčenéosoby k podávání připomínek nebo
námitek. Související dokumentace dopravního značeníje k dispozici k nahlédnutí na zdejším
úřadě.

Poučení
Proti oPatření obecné povahy nejsou přípustné žádnéopravné prostředky ve smyslu
obecných PředPisŮ o správním YÍzení.Opatření obecné povahy nabývá účinnostipátým dnem po

vyvěšení.

Ing. Emil Veverka

referent odboru dopravy

Příloha:

1.

Situace (DIO k nahlédnutí v kanceláři č. 200 Městského úřadu Brandýs n. L,
Mariánské náměstí 28, Stará Boleslav

Obdrží:
Účastn íci:

o
r

o

3K značky s.r.o.
Krajská správa a údržbasilnic Středočeského kraje
Obec ]irny

Dotčenéorgány
o Hzs středočeského kraje
. PČR KŘp Středočeského kraje Dl Praha venkov-východ
Na vědomíl

o
r
o
o
o
o

obec Horoušany
Město Úvaly
Městys Nehvizdy

obec Šestajovice
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje

bakes.karel@ropid.cz ROPlD

www. bra ndysko.cz
ep odatel na @ bra ndysko,cz

lD datové schránky: c5hb7xy

-

St. Boleslav,

Tato veřejná vyhláŠka musí být vyvěšena nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce
Městského Úřadu Brandýs n./L.-Stará Boleslav, Obecního úřadu Horoušany, obecního úřadu
Jirny, Městysu Nehvizdy a Městského úřadu Úvaly
Vývěsní lhŮta zaČÍnáden následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možnénásledující
pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty.
Opatřeníobecné povahy nabývá účinnostipátým dnem po vyvěšení.
Po uplynutí lhŮty vraťte potvrzenou veřejnou vyhlášku Městskému úřadu Brandýs n./L.-Stará
Boleslav, zpět.
vyproveno dne:

,*:.Sžri" ar;;;....,....(,.(áď,.,

sejmuto dne:......,.,,.
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšeníasejmutí oznámení.
Zveřejněno způsobem umožňujícímdátkový přístup dne:

Razítko a podpis orgánu, který tímto potvrzuje předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto
oznómení a jeho zveřejnění způsobem umožňujícímdálkový přístup:

ry@
www, bra ndysko.cz
epodateI na @ bra ndysko, cz
lD datové schránky: c5hb7xy
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První týden -írézovánl povrchu
Vozovky zaprovozu, provoz řízen
pracovníky stavby, Stavba doplněna
SDP A15 a A07, případně sníženou
rychlostí na pomoci SDZ B2Oa "30"
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Umístěnj nového dopravního znaČení je pouze orienlačDí, Přesné umístěníUrči odpovědná osoba dle míshich poměrů.
zdroj mapového podkladUi mapy.cz

lNVEsToR: KSÚSstředočeskéhokraje

KRAJ:
oBEc:

§tředočeský
Nové Jirny

)RoJEKTANT: 3K ZNAČKY s.r.Ó.

AKCE:

VYPRACOVAL:

,,"i5",#,,,í;í:i_x:,š;*u roRvÁtna:
DATUN/:

xopínb

lll101Jirny - Nové Jirny km 1t4,496 - tt8,076

PŘiLoHA:

vĚŘírxo:

Zá4mové území
lng. Jan Vaněk
1 x A4

6lí2018

1:750

,

ll!ú10163
ďíliJrlíruo

lllffi 0164

H

G)

KoPlE č.:

PŘíLoHA č.:

A

Umistění nového dopravního značeni je pouze orientační, Přes|é Umíslěni urči odpovědná osoba dle mislních poměrů,
zdro] mapového podkladU: mapy,cz

lNVEsToR: KsÚsstředočeskéhokraje

ll/101Jirny - Nové Jirny km tt4,496 - t78,076

PŘÍronR:
ANT:

3K ZNAČKY s,r.o.
iráskova 1519, 251 01 Říčany
tel.: +420 323 601 237

roRvÁtn+:
DATUM:

ETAPA

1 - Situace

1xA4

6ď2018

Dlo - uzavřený úsek

