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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 23. 5. 2019 
SP.ZN.: 5074/2019                                                                                      
Č.j. MUSLANY/26154/2019/ODSH/TČ  
Vyřizuje: Mgr. Tomáš Černický 
Počet listů: 3 
 
 
Obec Malíkovice 
Malíkovice 17 
273 77 Malíkovice 
 
 
 

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 silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné 
účelové komunikaci, na základě žádosti Obce Malíkovice, Malíkovice 17, 273 77 Malíkovice 
(dále jen žadatel) ze dne 17. 5. 2019 a souhlasu KŘP Stř. kraje, DI Kladno, v 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 ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) 
zákona o silničním provozu, 
 

stanovuje 
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikací: 

 
- na silnici III/23630 Malíkovice - Řisuty a na objízdné trase po silnici č.  III/23628 a silnici č.  
III/23714 v termínu od 15.00 hodin dne 14. 6. 2019 do 14.00 hodin dne 16. 6. 2019, dle 
schváleného DIO kromě SDZ B 28 „Zákaz zastavení“, E 13 „Dodatková tabulka“, E 8a 
„Začátek úseku“ a E8c „Konec úseku“.  
 
Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami: 

1. Přechodná úprava je stanovena na období od 15.00 hodin dne 14. 6. 2019 do 14.00 hodin 
dne 16. 6. 2019 po dobu konání oslav výročí založení obce. 

2. Dopravní značení a zařízení musí být provedeno podle platných právních předpisů, 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí 
vyhlášky č. 294/2015 Sb., v platných zněních, a podle ČSN EN 12899-1 a technických 
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podmínek TP 65, 66. 
3. Místní úprava provozu na dotčených pozemních komunikacích (trvalé dopravní 

značky), která je v rozporu s přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích, 
bude zneplatněna (překryta či přeškrtnuta) a po ukončení akce uvedena do původního 
stavu.  

4. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené 
pozemní komunikace.  

5. Veškeré dopravní značky musí být provedeny jako retroreflexní. Všechny součásti 
dopravních značek (podkladní deska, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného 
typu. Viditelnost DZ musí být v obci zajištěna ze vzdálenosti 50m, mimo obec 100m. 

6. Dopravní značky a zařízení bude zajištěno proti posunutí (otočení) nebo pádu, ke 
kterému by mohlo dojít vlivem provozu nebo povětrnostních podmínek.  

7. Bude prováděna pravidelná kontrola dopravního značení, v případě poškození nebo 
odcizení bude nahrazeno novým dopravním značením. 

 
Organizace a osoba zodpovědná za instalaci a stav dopravního značení:   
PROZNAK Kladno s. r. o., J. Hory 1494, 272 01 Kladno, p. Jiří Vozár, tel. 724501709 
 
Za dodržení stanovených podmínek bude odpovídat:   
Obec Malíkovice, Monika Kalinová – starostka, tel. 602619217 
 
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. 
 

 
Odůvodnění: 

 
 
Dne 17. 5. 2019 podal žadatel u Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu ve 
Slaném, žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na shora 
uvedených silnicích. Důvodem žádosti je zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 
při průjezdu obcí při konání oslav výročí založení obce. 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 dotčených 
silnic III. tř. 
V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší orgán 
státní správy návrh opatření obecné povahy, jímž je stanovena přechodná úprava provozu na 
pozemní komunikaci tj. na silnici III/23630 a na objízdné trase po silnici III/23628 a III/23714 
a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. Součástí stanovení přechodné 
úpravy dopravního značení není SDZ B 28 „Zákaz zastavení“, E 13 „Dodatková tabulka“, E 8a 
„Začátek úseku“ a E8c „Konec úseku“ navržené na silnici III/23630, neboť žádost na stanovení 
těchto značek byla podána opožděně. 
Související dokumentace dopravního značení je uložena na zdejším úřadě. 
Navrženou přechodnou úpravou provozu po dobu konání kulturní akce dle dopravně 
inženýrského opatření dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a k ochraně zdraví 
zúčastněných osob.  
Tímto opatřením obecné povahy odbor dopravy a silničního hospodářství považuje přechodnou 
úpravu provozu za stanovenou. 
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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“                                                         
Mgr. Tomáš Černický 
Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
Městského úřadu Slaný 
 
 
Příloha: schéma DIO 
 
    
 
Vyvěšeno 
dne: 

 Sejmuto 
dne: 

 

24. 5. 2019  10. 6. 2019  

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

Tato vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů. 

 
 
Účastníci řízení: 
Obec Malíkovice, Malíkovice 17, 273 77 Malíkovice (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) 
Obec Řisuty, Řisuty 84, 273 78 Řisuty (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, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
                               
Dotčené orgány: 
KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kladno 
 
Na vědomí: 
ČSAD Slaný a.s. 
Nemocnice Slaný 
ascr.slany@seznam.cz   
Hasičský záchranný sbor Stč. kraje Kladno 
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