
Městský úřad ve Slaném 

Odbor dopravy a silničního hospodářství 
 

Velvarská 136, 274 53 Slaný, tel.: 312 511 262,  e-mail: stefanova@meuslany.cz 

elektronická podatelna: podatelna@meuslany.cz 

 

 

 

Ve Slaném: 1.4.2022                                                                   

Sp. zn.:        3924/2022                                                                                 

Č.j.:             MUSLANY/13559/2022/ODSH/ST                                

Vyřizuje:     Iveta Štefanová 

Počet listů:  6 

Přílohy:       1  

 

 

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 státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic 

a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, podané dne 11.3.2022,  písemném 

vyjádření KŘP Stř. kraje, DI Kladno pod č.j. KRPS-67635-2/ČJ-2022-010306 z 1.4.2022  

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

jako vlastníka nemovitosti–komunikace z 23.3.2022  č.j. 1920/22/KSUS/KLT/REZ, 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,  III/23628, III/23629, III/23630, III/23714 v ORP Slaný 

Dopravní značení:  dle situace odsouhlasené KŘP Stř. kraje, DI Kladno z 1.4.2022 pod č.j. 

                                 KRPS-67635-2/ČJ-2022-010306, které je přílohou tohoto stanovení 

Termín:                   od:    06.04.2022       do:   31.10.2022 

Dopravní  režim:    viz. DIO    
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Etapa I.:   

Termín: 06.04.2022 – 29.05.2022   úplná uzavírka 

Objízdná trasa OA: III/23714 – Řisuty - III/23630 – Malíkovice - III/23628 – Drnek - III/23629  

                                -  I/16, protisměr obdobně 

Objízdná trasa NA: I/16 - I/7 – Kvíc - II/118 - II/236 – Smečno – Kačice - D6 Exit 25 - D6 – 

                                D6 Exit 38, protisměr obdobně 

 

Etapa II.: 

Termín: 30.05.2022 – 17.07.2022, částečná uzavírka 

Provoz jedním jízdním pruhem, řízeno SSZ 

 

Etapa III.: 

Termín: 18.07.2022 – 04.09.2022, částečná uzavírka 

Provoz jedním jízdním pruhem, řízeno SSZ 

 

Etapa IV.: 

Termín: 05.09.2022 – 31.10.2022, úplná uzavírka 

Objízdná trasa OA: III/23714 – Řisuty – III/23630 – Malíkovice – III/23628 – Drnek – III/23629  

                                – I/16 , protisměr obdobně 

Objízdná trasa NA: I/16 – I/7 – Kvíc – II/118 – II/236 – Smečno – Kačice – D6 Exit 25 – D6 –  

                                D6 Exit 38, protisměr obdobně 

 

 

 

Autobusová doprava: 

 

DOTČENÉ LINKY 

PID 580 Slaný – Mšec – Řevničov - Rakovník dopravce ČSAD Slaný 

PID 587 Slaný – Tuřany – Libušín dopravce ČSAD Slaný 

 

 

Etapa I.:   

Termín: 06.04.2022 – 29.05.2022   dotčená linka 580 

Etapa II.: 

Termín: 30.05.2022 – 17.07.2022  dotčená linka 580 (jen zastávky, beze změny trasy) 

Etapa III.: 

Termín: 18.07.2022 – 04.09.2022  dotčená linka 587 

Etapa IV.: 

Termín: 05.09.2022 – 31.10.2022 dotčená linka 580 

 

Etapa I.:   

 

OBJÍZDNÉ TRASY 

Linka 580 

 

Směr Rakovník: 

do zastávky „Jedomělice, u hřiště“ po své trase – III/23714 – průjezd 

obcí Řisuty – III/23630 – průjezd obcí Malíkovice – III/23628 do obce 

Hvězda – I/16 do zastávky „Malíkovice, Hvězda“ a dále po své trase 
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Směr Slaný: 

do zastávky „Malíkovice, Hvězda“ po své trase – I/16 – III/23628 – 

průjezd obcí Malíkovice – III/23630 – průjezd obcí Řisuty – III/23714 do 

obce Jedomělice zastávky „Jedomělice, u hřiště“ a dále po své trase 

 

ZMĚNY ZASTÁVEK 

Zřizuje se: 

 

„Malíkovice, Hvězda, rozc.“ – obousměrně pro linku 580 

 

 

Etapa II. 

 

OBJÍZDNÉ TRASY 

Všechny linky vedeny po své pravidelné trase. 

 

ZMĚNY ZASTÁVEK 

Ruší se: 

„Malíkovice, Hvězda, horní“ – obousměrně pro linku 580 

 

Přesouvá se: 

„Malíkovice, Hvězda“ – obousměrně pro linku 580 do prostoru mimo 

částečnou uzavírku v docházkové vzdálenosti do obce Hvězda (umístění 

zastávky bude upřesněno) 

 

 

Etapa III. 

 

OBJÍZDNÉ TRASY 

Linka 587 

 

Směr Libušín: 

do zastávky „Tuřany, u školy“ po své trase – III/23715 – III/23713 – 

průjezd obcí Byseň – III/23638 – průjezd obcí Jedomělice – III/23630 – 

do obce Řisuty do zastávky „Řisuty“ a dále po své trase 

 

Směr Slaný: 

do zastávky „Řisuty“ po své trase – III/23630 – průjezd obcí Jedomělice 

– III/23638 – průjezd obcí Byseň – III/23713 – III/23715 do obce Tuřany 

do zastávky „Tuřany, u školy“ a dále po své trase 

 

ZMĚNY ZASTÁVEK 

Ruší se: 

„Libovice“ – obousměrně pro linku 587 

„Libovice, Kejkol“ – obousměrně pro linku 587 

„Jedomělice“ – obousměrně pro linku 587 

„Jedomělice, u hřiště“ – obousměrně pro linku 587 

„Malíkovice, Hvězda, rozc.“ – obousměrně pro linku 587 
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Etapa IV. 

 

OBJÍZDNÉ TRASY 

Linka 580 

 

Směr Rakovník: 

do zastávky „Jedomělice, u hřiště“ po své trase – III/23714 – I/16 – 

průjezd obcí Hvězda – III/23628 – průjezd obcí Malíkovice – III/23628 – 

III/23629 – I/16 do obce Mšec do zastávky „Mšec“ a dále po své trase 

 

Směr Slaný: 

do zastávky „Mšec“ po své trase – I/16 – III/23629 – III/23628 – průjezd 

obcí Malíkovice – III/23628 – průjezd obcí Hvězda – I/16 – III/23714 do 

obce Jedomělice do zastávky „Jedomělice, u hřiště“ a dále po své trase 

 

ZMĚNY ZASTÁVEK 

Ruší se: 

„Malíkovice, Hvězda, horní“ – obousměrně pro linku 580 

 

Přesouvá se: 

„Malíkovice, Hvězda“ – obousměrně pro linku 580 do prostoru mimo 

částečnou uzavírku v docházkové vzdálenosti do obce Hvězda (umístění 

zastávky bude upřesněno) 

 

                                 

Odůvodnění:  zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při provádění stavebních  

                        prací – sil. I/16 Hvězda – Tuřany, výstavba komunikace a výstavba kanalizace  

 

Bude zohledněno vyjádření obcí, po kterých je vedena objízdná trasa. 

 

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. 

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.).  
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Odůvodnění: 

Dne 11.3.2022 podala státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 

546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO 65993390, zastoupená v jednání firmou BES s.r.o., 

Sukova 625, 256 01 Benešov, IČO 43792553 prostřednictvím zplnomocněné společnosti 

3K  značky s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany, IČO: 25056271, p. Ing. Matějem Hofmanem 

nar. 22.03.1996, žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

na  silnicích II/118, II/236,  III/23628, III/23629, III/23630, III/23714 v ORP Slaný z důvodu 

zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při provádění stavebních prací – výstavba 

komunikace a výstavba kanalizace. Součástí žádosti bylo schéma dopravního značení, písemné 

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

a zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitosti–komunikace, města Smečno, obce 

Malíkovice, obce Řisuty a obce Drnek.  

 

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 1.4.2022 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  
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