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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 
Opatření obecné povahy 

„Stanovení místní úpravy provozu“ 
na pozemní komunikaci, ulice „náves Pod Lipami“ v obci Všestudy. 

  

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování (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 27.10.2022 podala obec Obec Všestudy, IČ 00237311, , Všestudy  č. p. 7,                   
277 46  Všestudy, zastoupená jejím starostou Ing. arch. Jiřím Hánlem (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  ČR   DI Mělník,   Č.J.:  KRPS – 57-244/ČJ-2022 - 010606                
ze dne  24.10.2022   

stanovuje  
dne 11.01.2023 místní úpravu provozu na pozemní komunikaci  v ulici „náves Pod Lipami“, parcelní číslo 
381/1 v katastrálním území Všestudy u Veltrus takto: 
 
ulice „náves Pod Lipami“   
SDZ   B 28 (Zákaz zastavení)   
SDZ   E 8a (Začátek úseku) 
 
SDZ   B 28 (Zákaz zastavení)   
SDZ   E 8c (Konec úseku) 
 
VDZ   V 12c (Zákaz zastavení)  - umístění u nemovitosti (dům č.p. 25)  p. č. st. 27, kat. ú. 

Všestudy u Veltrus 
 
SDZ   B 24a (Zákaz odbočování vpravo)   
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Umístění  dle dopravně inženýrského opatření „Úprava parkování z důvodu otáčení 
autobusů“  - viz. příloha, odsouhlaseného KŘ Policie ČR DI Mělník, Č.j.: KRPS-57-
244/ČJ-2022-010606 ze dne 24.10.2022. 

 
Z důvodu:  zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.                   

Pro bezproblémové zajíždění autobusů do prostoru stávající zastávky je nutné 
zrušit povolené parkování před domem č.p. 25,  p. č. st. 27, kat. ú. Všestudy             
u Veltrus. Autobus tak získá více prostoru, aby mohl vykonat bezpečnou otočku 
ve směru od obce Dušníky.   

 
současně odstanovuje 

 
VDZ   V 10a (Stání podélné)  2x - umístění před domem č. p. 25,  p. č. st. 27, kat. ú. Všestudy 

u Veltrus 
 
z důvodu:  v předmětném úseku se výše stanovují SDZ B 28 (Zákaz zastavení)   
 
Termín umístění:  trvale od následujícího dne po nabytí účinnosti „Opatření obecné povahy“.    
(Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky). 
 
Odpovědná organizace  a osoba zodpovědná za instalaci a dodržení stanovených podmínek:  

Červenka Bohumil – BČ, s.r.o., IČ 27256464, U Luk  č. p. 666, 277 11 Neratovice 
Jan Červenka, zaměstnanec výše uvedené společnosti 
Telefonické spojení: 777 715 165. 
 

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 a TP 133 „Zásady pro 
vodorovné 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. DZ musí být upevněna na kovovém sloupku, popřípadě na sloupu veřejného osvětlení (musí být 
projednáno s vlastníkem). 

4. DZ nesmí zasahovat do průjezdního prostoru, vnitřní okraj značky bude min. 0,5 m od obrubníku 
chodníku.   

5. Po instalování dopravního značení osobou zodpovědnou za provedení místní úpravy provozu, 
vyzve tato osoba MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování, oddělení 
silničního hospodářství k provedení kontroly. 

6. Bude prováděna pravidelná kontrola a údržba dopravního značení a v případě ztráty, odcizení, 
popř. poškození bude nahrazeno novým.   

7. Odbor výstavby a územního plánování  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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8. Orgány Policie ČR mají právo kontroly a  předložení dalších podmínek zajišťujících  bezpečnost     
a  plynulost  provozu na pozemních komunikacích. 

 
Odůvodnění: 

Navrhovatel obec Obec Všestudy, IČ 00237311, , Všestudy  č. p. 7,  277 46  Všestudy, zastoupená jejím 
starostou Ing. arch. Jiřím Hánlem, podala dne 27.10.2022 žádost o stanovení místní úpravy provozu                  
na pozemní komunikaci, ulici „náves Pod Lipami“, parcelní číslo 381/1 v katastrálním území Všestudy                 
u Veltrus z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Pro 
bezproblémové zajíždění autobusů do prostoru stávající zastávky je nutné zrušit povolené parkování 
před domem č.p. 25,  p. č. st. 27, kat. ú. Všestudy  u Veltrus.  

Odbor výstavby a územního plánování  vydal pod  č. j.: MUKV 87237/2022 VYST  dne 15.11.2022 návrh 
opatření obecné povahy, kterým se zveřejnil záměr umístění dopravního značení v rámci úpravy provozu 
na pozemní komunikaci, ulici „náves Pod Lipami“, parcelní číslo 381/1 v katastrálním území Všestudy                 
u Veltrus 
Dopravní značení bude provedeno v souladu s TP 65 a TP 133.  Budou použity dopravní značky s platným 
atestem. Termín umístění bude trvalý. 
Termín umístění:  trvale od následujícího dne po nabytí účinnosti „Opatření obecné povahy“.    
 

Poučení: 
Proti tomuto stanovení místní úpravy provozu vydaného opatřením obecné povahy nelze podat 
opravný prostředek (§ 173  odst. 2. správního řádu). 
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u Městského úřadu Kralupy nad 
Vltavou, odboru výstavby a územního plánování ( § 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 1 roku                   
od účinnosti opatření obecné povahy.  
 
„otisk úředního razítka“ 
 
 

Jiří Polák 
vedoucí stavebního úřadu 

 
 
 
 
 

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

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: 
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Příloha: 
Dopravně inženýrské opatření odsouhlasené Policií ČR DI ME, Č.j.: KRPS-57-244/ČJ-2022-010606 ze dne  
24.10.2022 
 
  
  
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Obec Všestudy, IDDS: s6ga88y 
 sídlo: Všestudy, 277 46  Veltrusy 
  
dotčené správní úřady 
Policie ČR KŘP Středočeského kraje, DI Mělník, IDDS: 2dtai5u 
 sídlo: Bezručova č.p. 2796, Mělník 
 
dotčené osoby: (veřejnou vyhláškou) 
V souladu s dikcí § 173 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor 
výstavby a územního plánování 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 OÚ Všestudy a současně 
bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
ostatní 
ČERVENKA Bohumil-BČ, s.r.o., IDDS: chgxf5d 
 sídlo: U Luk č.p. 666, 277 11  Neratovice 
 
na vědomí 
Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), IDDS: ku79q7n 
 sídlo: Rytířská č.p. 10, 110 00  Praha 1 
  
dále se doručí 
Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:   
MěÚ Kralupy nad Vltavou – ke zveřejnění na úřední desce Města Kralupy nad Vltavou na dobu 15 dnů  
OÚ Všestudy – ke zveřejnění na úřední desce Obce Všestudy na dobu 15 dnů  
1x spis  
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Příloha: 
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