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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, v řízení o návrhu 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 

 
 

s t a n o v í 
 místní úpravu provozu na pozemních komunikacích  

 
 
v tomto rozsahu: 
na pozemku parc.č. 600/13 k.ú. Řisuty a při úrovňovém křížení této komunikace se silnicí III/23630 v obci 
Řisuty bude osazeno DZ dle DIO zpracovaném autorizovanou osobou pro dopravy stavby ČKAIT 0000927 
a to ve směru od Slaného: 
SDZ P2 (Hlavní silnice) spolu s E 2d (Vyobrazení tvaru křižovatky), dále na vjezdu k rodinným domům SDZ 
IZ 8a ( Zóna 30 a přikázaný směr jízdy), dále na III/23630 SDZ B 24a (Zákaz odbočení), SDZ B 2 
(Jednosměrná ulice), na výjezdu SDZ P6 (Stop), v opačné směru SDZ B 24b (Zákaz odbočení)  
 
Provedení svislých dopravních značek: základní velikost, reflexní, na kovových sloupcích, umístění dle 
vyjádření KŘ Policie Stč. kraje – DI Kladno.    
 
Důvod místní úpravy provozu: zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.   
 
 
Termín provedení místní úpravy provozu: do 3 měsíců  
 
Organizace a osoba zodpovědná za instalaci dopravního značení: 
Proznak Kladno s.r.o., J. Hory 1494, 272 00 Kladno 
                                                                                                                          
Organizace a osoba zodpovědná za žadatele: Jaroslav Kniha, Řisuty 80, 273 78 Řisuty 
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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. Realizaci osazení dopravního značení provede odborná firma. 
4. Odbor dopravy si vyhrazuje právo stanovení změnit nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna 

silničního provozu nebo veřejný zájem. 
 

 
 
 
 

O d ů v o d n ě n í 
 
 

Městský úřad Slaný, Odbor dopravy a silničního hospodářství dne 5.3. 2018 oznámil pod č.j. 
MUSLANY/7032/2018/ODSH veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy 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 9.3.2018 do 26.3.2018.  

Ve lhůtě stanovené dle § 172 odst. 5 správního řádu tj. do 30 dnů od vyvěšení oznámení o návrhu 
nebyly proti opatření obecné povahy uplatněny žádné námitky ani připomínky. Městský úřad Slaný, Odbor 
dopravy a silničního hospodářství, po zhodnocení podkladů, veřejnou vyhláškou oznamuje vydání opatření 
obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, dle výroku tohoto 
rozhodnutí.   
 
 

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     
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Vyvěšeno 
dne: 

13.6.2018 Sejmuto dne: 29.6.2018 

    

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

Tato vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů. 

žádáme o vrácení potvrzené kopie vyvěšeného oznámení.  

 
Obdrží : 
Jaroslav Kniha, Řisuty 80, 273 78 Řisuty 
Obec Řisuty, DS 
Krajská správa a údržba silnic Stč. kraje, p. o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, DS  
 
Dotčené orgány : 
KŘ Policie Stč. kraje - DI Kladno, DS  
 
spis 
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