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Městský úřad ve Slaném
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Velvarská 136, 274 53 Slaný, tel.: 312 511 260, fax: 312 522 771, e-mail: cernicky@meuslany.cz
elektronická podatelna: podatelna@meuslany.cz

Ve Slaném 10. 6. 2019
SP.ZN.: 5076/2019
Č.j. MUSLANY/30428/2019/ODSH/TČ
Vyřizuje: Mgr. Tomáš Černický
Počet listů: 2
Přílohy: 1 (schéma DIO)

Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Slaný, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný orgán státní
správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
– na silnici II., III. třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci, 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) zahájil dne 10. 6. 2019 řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ustanovení
§ 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (dále jen
Správní řád) a podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu ve věci:
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v tomto rozsahu:
na silnici III/23630, místních a účelových komunikací v obci Řisuty dle situace dopravního
značení zpracované Ing. Petrem Fojtem a dle vyjádření PČR, Krajského ředitelství polici
Středočeského kraje, Dopravního inspektorátu Kladno pod č.j. KRPS-89323-1/ČJ-2019010306-MB.
Odůvodnění
Dne 23. 4. 2019 požádala Obec Řisuty, 273 78 Řisuty č.p. 84, IČO: 00234851, zastoupená
Ing. Petrem Fojtem, Brožovského 658, 274 01 Slaný, IČO: 002393620, o stanovení místní
úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Řisuty, a to na silnici III/23630, místních
a účelových komunikací z důvodu obnovy a doplnění stávajícího nevyhovujícího dopravního
značení. Obnovou a doplněním nevyhovujícího dopravního značení v obci dojde ke zvýšení
bezpečnosti silničního provozu na území obce Řisuty, neboť současný stav dopravního
značení nevyhovuje platné legislativě.
Z důvodu bezpečnosti a plynulosti provozu bude obnova a doplnění dopravního značení
řešena místní úpravou provozu na pozemních komunikacích.
Výzva:
V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu, může k návrhu stanovení místní úpravy
provozu na shora uvedených pozemních komunikacích kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo
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zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u Městského úřadu
Slaný písemné připomínky. V souladu s dikcí § 172 odst. 5 správního řádu mohou k návrhu
stanovení místní úpravy provozu na uvedených komunikacích vlastníci nemovitostí, jejichž
práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením
obecné povahy přímo dotčeny nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné
zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu
Městskému úřadu Slaný písemně odůvodněné námitky.
Městský úřad Slaný, Odbor dopravy a silničního hospodářství, podle ust. § 172 odst. 1
správního řádu
vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích
podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením Městskému
úřadu Slaný ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.
O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává. Lhůta k podání
písemných připomínek je správním orgánem stanovena v souladu s ustanovením § 174 odst. 1
správního řádu za podmínek definovaných v § 39 správního řádu a lhůta k podání písemných
odůvodněných námitek je stanovena v souladu s ustanovením § 175 odst. 5 správního řádu.
„otisk úředního razítka“
Mgr. Tomáš Černický
Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Městského úřadu Slaný
Vyvěšeno dne: 10. 6. 2019

Sejmuto dne: 25. 6. 2019

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Přílohy – DIO
Obdrží:
Účastníci řízení:
Ing. Petr Fojt, Brožovského 658, 274 53 Slaný
Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Dotčené orgány:
KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kladno, IDD: 2dtai5u
Ostatní:
Obec Řisuty, Řisuty 84, 273 78 Řisuty (s povinností bezodkladného vyvěšení písemnosti na
úřední desce podle § 25 odst. 3 správního řádu a s žádostí o zpětné zaslání dokumentace
s potvrzením o vyvěšení po dobu 15 dní)
Spis
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