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UNISERVIS HAŠEK s. r. o. 
Žilina 19  
273 01 Žilina   
 
 

 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
     Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

 
 Městský úřad Slaný, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný orgán státní správy ve 
věcech provozu na pozemních komunikacích podle § 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“) v souladu s ustanovením § 173 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, po projednání s KŘ 
Policie Stč. kraje – DI Kladno 

 

 
s t a n o v u j e 

 
 
podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci 
–  
na silnici III/23714 a III/23630 v k. ú. Řisuty z důvodů zajištění bezpečnosti silničního provozu při 
realizaci akce rekonstrukce inženýrských sítí NN, které bude umístěno mimo komunikaci a pozemky silniční 
komunikace (vyjma protlaků v km stan. 3,278; 3,447 a 3,492 – směr staničení je I/16 Řisuty) na silnici 
III/23714 a silnici č. III/23630 v intravilánu obce Řisuty   
 
Místo užití: Dopravní značení bude instalováno z důvodů bezpečnosti a plynulosti silničního provozu - pro 
informovanost řidičů dle schéma dopravně inženýrského opatření odsouhlaseného KŘ Policie Stč. kraje - DI 
Kladno, které je přílohou tohoto stanovení 
Termín osazení dopravního značení:                od 23.4.2019 – do 31.5.2019  
(Tento termín platí pro celý rozsah stavebních prací – dopravní značení bude umístěno v tomto termínu,  
ale pouze na dobu nezbytně nutnou pro provedení stavebních prací souvisejících se stavbou) 
Dopravní značení zajistí:   ZIDOZ s. r. o., Terasy III č. p. 1255, 273 51 Unhošť, IČO: 01891049,  
p. Tomáš Zimmermann, tel. 773874221 
Odpovědná organizace a osoba za žadatele:  UNISERVIS HAŠEK s. r. o., Žilina 19, 273 01 Žilina,  
IČO 25719980, p. Tomáš Kučaba, tel. 725544497 
Provedení a umístění DZ:  
Přechodné dopravní značení bude instalováno v souladu se Zásadami pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích TP 65, 66 (2. vydání) a ČSN 12899-1. Barevně, rozměrově i umístěním musí 
dopravní značení odpovídat příslušné platné normě ČSN, zákonu o silničním provozu a vyhlášce č. 
294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu 
na pozemních komunikacích. Viditelnost DZ musí být v obci zajištěna ze vzdálenosti 50m, mimo obec 100m.  
Stávající dopravní značení, které by bylo v rozporu s přechodnou úpravou provozu na pozemní komunikaci, 
bude zakryto.  
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Dopravní značky a zařízení bude zajištěno proti posunutí (otočení) nebo pádu, ke kterému by mohlo dojít 
vlivem provozu nebo povětrnostních podmínek.  
Bude prováděna pravidelná kontrola dopravního značení, v případě poškození nebo odcizení bude 
nahrazeno novým dopravním značením.  
 
Přechodná úprava bude instalována po dobu nezbytně nutnou pro stanovený účel, po skončení akce bude 
tato bez prodlení odstraněna.  
MěÚ Slaný – ODSH si vyhrazuje právo stanovení změnit nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna 
silničního provozu nebo veřejný zájem. Orgány Policie mají právo kontroly a předložení dalších podmínek 
zajišťujících bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. 
 
Dopravní značení provede zhotovitel tj. právnická nebo fyzická osoba, která má platné oprávnění pro 
provádění těchto prací a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při osazování a umisťování značek, 
dopravního zařízení pro provozní informace podle metodického pokynu SJ-PK pro oblast II/4 – Provádění 
silničních a stavebních prací. Dopravní značky, dopravní zařízení, zařízení pro provozní informace a 
světelné signály musí být schváleny k používání na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy. 
 

  

Odůvodnění: 
 
 Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Slaný stanovil přechodnou úpravu provozu na 
základě návrhu žadatele, po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR a vyjádření 
Krajské správy a údržby silnic Stč. kraje, p. o. 
 V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší orgán státní 
správy návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. 
Související dokumentace dopravního značení je uložena na zdejším úřadě. 
 Vzhledem k rozsahu prací bude mít stanovená přechodná úprava provozu dopad na veřejný zájem 
a dopravní obsluhu dané lokality, která je dána skutečností této úpravy uvedené v tomto stanovení. 
 Tímto opatřením je přechodná úprava provozu stanovena. 
 
 Toto stanovení přechodné úpravy provozu nenahrazuje rozhodnutí příslušného správního úřadu na 
uzavírku nebo částečnou uzavírku pozemní komunikace (§ 24 zák. č.13/1997 Sb.) nebo rozhodnutí o povolení 
zvláštního užívání pozemní komunikace (§ 25 zák. č. 13/1997 Sb.). 
 
 
Poučení:  
Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proti opatření obecné 
povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po 
vyvěšení veřejné vyhlášky. 
 
                                                                         
                                                                

                                                                                                                          „otisk úředního razítka“        
                                                                             

 
 
Tomáš Beznoska 
referent odboru dopravy 
a silničního hospodářství 
Městského úřadu Slaný 
 
 

 
Vyvěšeno dne: 4.4.2019 Sejmuto dne:  
    

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

Tato vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů. 
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Příloha: schéma DIO 
 
 
Obdrží:  
UNISERVIS HAŠEK s. r. o, Žilina 19, 273 01 Žilina, DS: bpr89kg 
Obec Řisuty, DS: cq2a89p (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 
 
dotčené osoby – veřejnou vyhláškou 
 
spis                             
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