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Veřejná vyhláška 

 Opatření obecné povahy  

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích                                                                              

                      
Městský úřad ve Slaném, 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, na místních komunikacích a veřejně přístupných 

účelových komunikacích, na základě žádosti společnosti POZEMNÍ KOMUNIKACE 

BOHEMIA, a.s. Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno, podané dne 16.9..2021,  písemném 

vyjádření KŘP Stř. kraje, DI Kladno pod č.j. KRPS-232096-1/ČJ-2021-010306 z 23.9.2021  a 

souhlasu Krajské správy a údržby silnic Stř. kraje, p.o. jako správce a zástupce Středočeského 

kraje jako vlastníka nemovitosti–komunikace ze dne 21.9.2021  v souladu s ustanovením § 77 

odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu 

 

s t a n o v u j e 

 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích - 

 

Na  silnicích: II/118, II/236 (v úseku spadající do správy ORP Slaný), III/23630, III/23638, 

III/23713 a III/23714 

Dopravní značení:  dle situace odsouhlasené KŘP Stř. kraje, DI Kladno z 23.9.2021 pod č.j. 

                                 KRPS-232096-1/ČJ-2021-010306, které je přílohou tohoto stanovení 

Termín:                   od: 9.10.2021          do:  17.10.2021  

Dopravní  režim:     

Úplná uzavírka  - sil. I/16 v obci Tuřany bude uzavřena v km 16,870 – 17,540 
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Objízdná trasa do 3,5t směr Řevničov – Slaný po III/23712, III/23630 a III/23638 přes obce  

                           Řisuty a Studeněves 

                           do 3,5t směr Slaný – Řevničov po III/23638, III/236713 a III/23714 přes obce  

                           Byseň, Libovice a Jedomělice    

                           nad 3,5t obousměrně po D6 , II/236, II/118 a I/7 přes obce Řevničov, Kačice  

                           a Smečno 

                                  

Odůvodnění:  zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při provádění stavebních  

                        prací – oprava povrchu I/16 v obci Tuřany 

 

 

Přechodné dopravní značení bude provedeno  a instalováno v souladu se Zásadami pro 

označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66 (2.vydání). 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 ze vzdálenosti 100m.  Dopravní 

značení bude umístěno v souladu s § 78 odst. 3  zákona o silničním provozu. 

 

 

Stávající dopr. značení, které by bylo v rozporu s přechodnou úpravou provozu na poz. 

komunikaci, bude zakryto. Po ukončení prací na komunikaci musí být přechodné DZ 

odstraněno.  

MěÚ ve Slaném – 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. 

Obec Studeněves požaduje, aby byla zajištěna kontrola dodržování objízdné trasy – průjezd 

vozidel nad 3,5 t mimo obec Studeněves. 

Toto stanovení 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.).  

 

Odůvodnění: 

Dne 16.9.2021 podala společnost POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. Milady 

Horákové 2764, 272 01 Kladno, IČO 27900096, zastoupená v jednání na základě plné moci 

společností ADSUM spol. s r.o., Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť, IČO 45144991 žádost o 

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnicích II/118, II/236 

(v úseku spadající do správy ORP Slaný), III/23630, III/23638, III/23713 a III/23714 

z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při provádění stavebních prací – 

oprava povrchu sil. I/16 v obci Tuřany. Součástí žádosti bylo schéma dopravního značení, 

písemné vyjádření KŘP Stř. kraje, DI Kladno  a Krajské správy a údržby silnic Stř. kraje, p.o. 

jako správce a zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitosti–komunikace,  vlastníka 
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komunikace Města Slaný, MěÚ ve Slaném, OSM, obce Tuřany, obce Libovice, obce 

Jedomělice, obce Řisuty, obce Studeněves a města Smečno. 

 

Městský úřad ve Slaném, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný orgán státní 

správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – 

na silnicích II., III. třídy, na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových 

komunikacích, na základě předložené žádosti, příslušných vyjádření a schématu dopravního 

značení, oznámil dne 27.9.2021 veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení 

přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle výroku tohoto rozhodnutí.  

 

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.  

 

 

Poučení :  

Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný 

prostředek. 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky. 

 

 

 

 

                                                                       „otisk úředního razítka“     

 

Iveta Štefanová 

referent úseku 

 dopravy a silničního hospodářství            

 

 

 Příloha: schéma DIO 

 

 

Vyvěšeno dne:   27.9.2021                                       

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 
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  Účastníci řízení: 

ADSUM spol. s r.o., Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť, DS-3vsy5y5 

KSÚS Stř. kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, DS- a6ejgmx 

Město Slaný, Měú ve Slaném, OSM 

Obec Tuřany, DS-hymakvs 

(s povinností bezodkladného vyvěšení písemnosti na úřední desce podle ustanovení § 25 odst. 3 

zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a žádosti o zpětné zaslání 

dokumentu s potvrzením  o vyvěšení po dobu 15 dní) 

Obec Libovice, DS-dcka7cq 

(s povinností bezodkladného vyvěšení písemnosti na úřední desce podle ustanovení § 25 odst. 3 

zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a žádosti o zpětné zaslání 

dokumentu s potvrzením  o vyvěšení po dobu 15 dní) 

Obec Jedomělice, DS-56eatkd 

(s povinností bezodkladného vyvěšení písemnosti na úřední desce podle ustanovení § 25 odst. 3 

zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a žádosti o zpětné zaslání 

dokumentu s potvrzením  o vyvěšení po dobu 15 dní) 

Obec Řisuty, DS- cq2a89p 

(s povinností bezodkladného vyvěšení písemnosti na úřední desce podle ustanovení § 25 odst. 3 

zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a žádosti o zpětné zaslání 

dokumentu s potvrzením  o vyvěšení po dobu 15 dní) 

Obec Studeněves, DS-87cakuy 

(s povinností bezodkladného vyvěšení písemnosti na úřední desce podle ustanovení § 25 odst. 3 

zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a žádosti o zpětné zaslání 

dokumentu s potvrzením  o vyvěšení po dobu 15 dní) 

Město Smečno, DS-xsbbbf6 

(s povinností bezodkladného vyvěšení písemnosti na úřední desce podle ustanovení § 25 odst. 3 

zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a žádosti o zpětné zaslání 

dokumentu s potvrzením  o vyvěšení po dobu 15 dní) 

 

Dotčené orgány: 

KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kladno, DS-2dtai5u 
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