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k vyvěšení: 
Městský úřad Brandýs n./L.-Stará Boleslav 
Obec Lhota 

V e ř e j n á v y h l á š k a 
 

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. 
1 písmeno c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích, na základě § 171 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád, 
vydává opatření obecné povahy spočívající ve 
 

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 
 

Městský úřad Brandýs n./L.-Stará Boleslav, pracoviště Praha, Odbor dopravy, jako příslušný 
obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření souhlasu 
Policie ČR, KŘP Středočeského kraje, ÚO Mělník, DI, č.j. KRPS-723-100/ČJ-2020-011606   ze 
dne 21.4.2020 

 
s t a n o v u j e 

 
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. 294/2015 Sb., přechodnou úpravu 
provozu na pozemních komunikacích – z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na 
pozemních komunikacích – Zklidnění dopravy, umístěním dočasné zónové značky zákaz zastavení 
na místních komunikacích v obci Lhota v blízkosti rekreačního jezera v k.ú. Lhota okres Praha-
východ. 
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Žadatel: Obec Lhota, se sídlem Boleslavská 47, 277 14 Dřísy, IČ 00237001.  
 
K označení použijte značky:  
IZ8a-  Zóna s dopravním omezením a  IZ8b- Konec zóny s dopravním omezením, na které bude 
vyobrazena zákazová dopravní značka B28- Zákaz zastavení společně s  E13 –Text -  a)„Mimo 
dopravní obsluhy“ nebo b) „Neplatí pro vozidla s povolením OÚ Lhota“ 
dle DIO schváleného Policií ČR. 
 
Dopravní značení a zařízení proveďte jako: dopravné zařízení a přenosné svislé dopravní značky 
schváleného typu  
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada  
Provedení dopravního značení a zařízení: retroreflexní  
Termín osazení dopravního značení: 05/2020 – 30.9.2020 
Provedení a umístění: v souladu se zákonem o silničním provozu, vyhláškou  
č. 294/2015 Sb.,  TP 65,66 a ČSN 12899-1. 
Žadatel zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Policie ČR, KŘ Stč. kraje, DI Mělník č.j. 
KRPS-723-100/ČJ-2020-011606   ze dne 21.4.2020 
 

O d ů v o d n ě n í  

Městský úřad Brandýs n./L.-Stará Boleslav, Odbor dopravy, stanovil přechodnou úpravu provozu 
na základě návrhu žadatele po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. 

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh 
opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. 
Související dokumentace dopravního značení je k dispozici k nahlédnutí na zdejším úřadě.  

P o u č e n í  

Proti opatření obecné povahy nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných 
předpisů o správním řízení.  
Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES Vám oznamujeme, že na základě plnění úkolů, které nám ukládají 
právní předpisy, shromažďujeme a dále zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem výkonu 
agendy silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu. Bližší informace naleznete na 
stránkách http://www.brandysko.cz/. 

 
 
 

  
Ivana Vokálková 

referent odboru dopravy 
 
Doručuje se 

• žadatel 

• Policie ČR-KŘ-DI Mělník - s žádostí o zajištění kontroly této úpravy silničního provozu 
 

http://www.brandysko.cz/
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Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce Městského 
úřadu Brandýs n./L.-Stará Boleslav a Obecního úřadu Lhota 
 
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující 
pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty.  
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:  
 
.................................................................................................................. 
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