Městský úřad ve Slaném
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Velvarská 136, 274 53 Slaný, tel.: 312 511 111, fax: 312 522 771
Ve Slaném dne:
NAŠE Č. SPISU:
NAŠE ČJ:
VYŘIZUJE:
TEL.:

27.11.2017
10418/2017
MUSLANY/53537/2017/ODSH
Pavlína Rosiak
312 511 261

Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Slaný, Odbor dopravy a silničního hospodářství, podle ustanovení § 124
odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), jako
příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích – na silnicích II., III. třídy, místních komunikacích a na veřejně
přístupných účelových komunikacích po písemném vyjádření Policie ČR, Dopravní
inspektorát Kladno ze dne 15.8.2017 a stanovisku KSÚS ze dne 19.8.2017 v řízení o opatření
obecné povahy podle § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád) v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c)
zákona o silničním provozu

stanovuje
místní úpravu provozu na pozemních komunikacích
v tomto rozsahu:
I.
na silnici č. III/23919 v Poštovicích a na silnici č. III/23925 v Poštovicích dle přiložené
situace umístit dopravní značení B4 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ s dodatkovou
tabulkou E13 „Mimo dopravní obsluhy“ a současně na komunikaci II/239 umístit DZ IS 9c
„Návěst před křižovatkou s omezením“
II.
na silnici č. III/23919 v Beřovicích dle přiložené situace doplnit dopravní značení B4 „Zákaz
vjezdu nákladních automobilů“ s dodatkovou tabulkou E13 „Mimo dopravní obsluhy“
III.
na silnici č. III/23920 ve Zlonicích dle přiložené situace doplnit dopravní značení B4 „Zákaz
vjezdu nákladních automobilů“ s dodatkovou tabulkou E13 „Mimo dopravní obsluhy“ a
současně na komunikaci II/118 umístit DZ IS 9c „Návěst před křižovatkou s omezením“
IV.
na silnici č. III/23919 ve Zlonicích dle přiložené situace umístit dopravní značení B4 „Zákaz
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vjezdu nákladních automobilů“ s dodatkovou tabulkou E13 „Mimo dopravní obsluhy“
současně na komunikaci II/118 umístit DZ IS 9c „Návěst před křižovatkou s omezením“

a

V.
na silnici č. 23921 ve Vítově dle přiložené situace umístit dopravní značení B4 „Zákaz vjezdu
nákladních automobilů“ s dodatkovou tabulkou E13 „Mimo dopravní obsluhy“
( uvedené
DZ lze umístit na PK až po vydání stanovení místní úpravy provozu na silnici I/16 ve Vítově –
umístění DZ IS 9c „Návěst před křižovatkou s omezením“
Termín osazení místní úpravy provozu: do 3 měsíců
Důvod místní úpravy provozu: zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích
Osoba zodpovědná za instalaci a údržbu dopravního značení:
Krajská správa a údržba silnic Stč. kraje, p. o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, středisko
Kladno, odpovědná osoba p. Václav Melichar
Podmínky provedení dopravního značení:
1. Dopravní značení bude provedeno a umístěno v souladu s normou ČSN 73 6101, zákona o
silničním provozu, vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dopravní značení bude splňovat
požadavky ČNN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení“ a další související předpisy a
TP 65 II. vydání.
2. Dopravní značení nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace, v případě
poškození dopravního značení bude neprodleně zjednána náprava.
3. Instalované dopravní značení se stane součástí komunikací ve správě KSUS SK.
4. Odbor dopravy si vyhrazuje právo stanovení změnit nebo doplnit, jestliže to bude
vyžadovat změna silničního provozu nebo veřejný zájem.

Odůvodnění
Městský úřad Slaný, Odbor dopravy a silničního hospodářství, z vlastního podnětu a
podnětu
DI
POLICIE
ČR
Kladno,
dne
24.8.2017
oznámil
pod
č.j.
MUSLANY/38811/2017/ODSH veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné povahy vedoucí
k zklidnění lokality a její odlehčení od nákladní dopravy a vyzval dotčené osoby k uplatnění
připomínek a námitek v souladu s § 172 odst. 1 a 5 správního řádu ve lhůtě do 30 dnů ode
dne vyvěšení. Oznámení o návrhu opatření obecné povahy bylo vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu Slaný od 25.8.2017 do 11.9.2017.
Ve lhůtě stanovené dle § 172 odst. 5 správního řádu nebyly uplatněny žádné námitky
ani připomínky.
Návrh byl projednán s příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR. Správní
orgán při posouzení návrhu vzal v úvahu dopravně technické uspořádání silniční sítě v dané
lokalitě a dospěl k závěru, že z hlediska bezpečnosti provozu a stavu silniční sítě v řešeném
úseku je nezbytné zajistit požadované podmínky změnou stávající místní úpravy provozu
podle projednaného a předloženého návrhu. Z uvedeného důvodu byla stanovena místní
úprava provozu na dotčených pozemních komunikacích tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
opatření obecné povahy.
Ve lhůtě stanovené dle § 172 odst. 5 správního řádu nebyly uplatněny žádné námitky ani
připomínky, proto Městský úřad Slaný, Odbor dopravy a silničního hospodářství, po
zhodnocení podkladů oznámil veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení
místní úpravy provozu na pozemní komunikaci dle výroku tohoto rozhodnutí.
strana 2 / 3

Poučení:

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný
prostředek. Podle § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá účinnosti
patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Pavlína Rosiak
odborný referent odboru dopravy
a silničního hospodářství
Městského úřadu Slaný

Přílohy: schéma DZ

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne :
………………….

Sejmuto dne :
………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží :
Účastníci řízení :
Obec Poštovice DS: uasb2f4 (s povinností bezodkladného vyvěšení písemnosti na úřední desce
podle ust. § 25 odst.3 správního řádu a s žádostí o zpětné zaslání dokumentu, s potvrzením o
vyvěšení po dobu 15 dní)
Obec Beřovice DS: 6heayt3 (s povinností bezodkladného vyvěšení písemnosti na úřední desce
podle ust. § 25 odst.3 správního řádu a s žádostí o zpětné zaslání dokumentu, s potvrzením o
vyvěšení po dobu 15 dní)
Městys Zlonice DS: 2npb7ae (s povinností bezodkladného vyvěšení písemnosti na úřední desce
podle ust. § 25 odst.3 správního řádu a s žádostí o zpětné zaslání dokumentu, s potvrzením o
vyvěšení po dobu 15 dní)
Obec Žižice DS: 2zaatjy (s povinností bezodkladného vyvěšení písemnosti na úřední desce
podle ust. § 25 odst.3 správního řádu a s žádostí o zpětné zaslání dokumentu, s potvrzením o
vyvěšení po dobu 15 dní)
Krajská správa a údržba silnic Stč. kraje, p. o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, DS : a6ejgmx
Dotčené orgány :
KŘ Policie Stč. kraje - DI Kladno, DS : 2dtai5u
spis
strana 3 / 3

