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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 12. 12. 2018 
SP.ZN.: 9878/2018                                                                                      
Č.j. MUSLANY/43665/2018/ODSH/TČ  
Vyřizuje: Mgr. Tomáš Černický 
Počet listů: 4 
 

 
Veřejná vyhláška 

Opatření obecné povahy 

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) na základě žádosti Obce Řisuty, 273 78 Řisuty 84 ze 
dne 25. 9. 2018 a po písemném vyjádření Policie ČR, Dopravní inspektorát Kladno č.j. 
KRPS-219860-1/ČJ-2018-010306-MB ze dne 31. 7. 2018, v řízení o návrhu opatření 
obecné povahy podle § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen správní řád) v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) 
zákona o silničním provozu 

 
s t a n o v u j e  

 místní úpravu provozu na pozemních komunikacích  
 

v tomto rozsahu: 
na silnici III/23630, III/23714, místní a účelové komunikace v obci Řisuty dle situace 
dopravního značení označené jako OBEC ŘISUTY DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ název výkresu: 
PŘEHLEDNÁ SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ a KŘIŽOVATKA MK S III/23630 
NÁVRH VDZ a SDZ DETAIL upravené Ing. Petrem Fojtem 12/2018.  
 
Termín osazení místní úpravy provozu: do 30. dubna 2019  
 
Osoba zodpovědná za instalaci dopravního značení: firma ZIDOS, Terasy III, č.p. 
1255, 273 51 Unhošť – p. Tomáš Zimmermann, tel. 773 874 221  
   
Podmínky provedení dopravního značení:  
1. Dopravní značení bude provedeno a umístěno v souladu s normou ČSN 73 6101, 

zákona o silničním provozu, vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 
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provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dopravní značení 
bude splňovat požadavky ČNN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení“ a další 
související předpisy a TP 65 II. vydání.  

2. Dopravní značení nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace, v případě 
poškození dopravního značení bude neprodleně zjednána náprava.  

3. Instalované dopravní značení se stane součástí příslušné kategorie pozemní 
komunikace, u níž je umístěno.   

4. Součástí tohoto stanovení je i odstranění stávajících svislých dopravních značení 
vyznačených v situaci v příloze. 

5. Součástí tohoto opatření je i stanovení vodorovného dopravního značení na výše 
uvedených komunikacích dle situace v příloze. 

6. Odbor dopravy si vyhrazuje právo stanovení změnit nebo doplnit, jestliže to bude 
vyžadovat změna silničního provozu nebo veřejný zájem. 
 

 

O d ů v o d n ě n í 

Dne 25. 9. 2018 požádala Obec Řisuty, 273 78 Řisuty č.p. 84, IČO: 00234851, zastoupená 
Ing. Petrem Fojtem, Lidická 1296, 274 01 Slaný, IČO: 002393620, o stanovení místní 
úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Řisuty, a to na silnici III/23630, 
III/23714, místních a účelových komunikacích 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. 
Městský úřad Slaný, Odbor dopravy a silničního hospodářství, po projednání návrhu 
s dotčeným orgánem podle § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu, dne 17. 9. 2018 
oznámil pod č.j. MUSLANY/43665/2018/ODSH veřejnou vyhláškou návrh opatření 
obecné povahy a vyzval dotčené osoby k uplatnění připomínek a námitek v souladu 
s § 172 odst. 1 správního řádu ve lhůtě do 30 dnů ode dne vyvěšení. Oznámení o návrhu 
opatření obecné povahy bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Slaný a obce 
Řisuty od 1. 10. 2018 do 17. 10. 2018.   
Ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy byly uplatněny k výše 
uvedeným návrhům připomínky panem Milošem Šlajchrtem, bytem Řisuty 49.  
Správní orgán se těmito připomínkami zabýval, posoudil jejich zákonnost a na základě 
tohoto posouzení o nich rozhodl následovně:    
Správní orgán dne 10.12.2018 řízení vedené u Odboru dopravy a silničního hospodářství 
Městského úřadu ve Slaném, pod č.j. MUSLANY/49711/2018/ODSH, ve věci řízení 
o návrhu opatření obecné povahy, v části posunutí SDZ IZ 4a „Obec“ a IZ 4b „Konec 
obce“ a vyznačení SDZ V18 „Optická psychologická brzda“ na silnici  III/23630 ve směru 
od obce Studeněves a umístění svislé dopravní značky P4 „Dej přednost v jízdě“ na místní 
komunikaci  11c u č.p. 23 v obci Řisuty zastavil, neboť úprava dopravního značení není 
v souladu se zákonem o silničním provozu, vyhl. 294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích, TP 65 druhé vydání, TP 100, TP 133 a došlo by tím 
k omezení plynulosti silničního provozu.  
Navržená úprava je v rozporu s § 2 zákona o silničním provozu, neboť obec je zastavěné 
území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními 
značkami.  Zastavěným územím je dle § 30 odst. 3 zákon č. 13/199 Sb., o pozemních 
komunikacích, uváděno jako souvisle zastavěným územím obce, které splňuje tyto 
podmínky: 
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a) na území je postaveno pět a více budov odlišných vlastníků, kterým bylo přiděleno 
popisné nebo evidenční číslo a které jsou evidovány v katastru nemovitostí, 
b) mezi jednotlivými budovami, jejichž půdorys se pro tyto účely zvětší po celém obvodu 
o 5 m, nebude spojnice delší než 75 m. Spojnice tvoří rohy zvětšeného půdorysu 
jednotlivých budov (u oblouků se použijí tečny). Spojnice mezi zvětšenými půdorysy 
budov, spolu se stranami upravených půdorysů budov, tvoří území. 
Nově vznikající zástavba před obcí Řisuty (pozemkové parcely č. 600/2, 600/8, 600/9, 
600/10, 600/11 a 600/12) kam měla být značka „Obec“ a „Konec obce“ posunuta 
nesplňuje podmínky § 30 odst. 3 písm. a), neboť na území nových stavebních parcel není 
postaveno 5 a více budov, kterým bylo přiděleno číslo popisné nebo evidenční. Není 
splněna ani podmínka, že zástavba přiléhá k silnici III/23630. Nová zástavba má 
vystavěnou novu komunikaci, která je rovnoběžně umístěna k silnici III/23630 a na ní 
vyúsťuje. 
Rovněž je návrh v rozporu s TP 65 druhé vydání čl. 9.2.6.43, které stanoví, že značka 
Obec se umisťuje zpravidla u začátku zastavěné oblasti přilehlé k pozemní komunikaci, 
případně až u místa, od kterého je nutno stanovit, aby platila pravidla provozu stanovená 
pro obec. Taktéž stanoví TP 100 čl. 1.2.23 odst. 2 „Značka IS 4a (dnes IZ4a) se umisťuje 
zpravidla u začátku zastavěné oblasti přilehlé k pozemní komunikaci, případně dále až u 
místa, od kterého je nutno stanovit platnost silničního provozu vztahujících se k obci“.  
Umístění vodorovné dopravní značky V 18 „Optická psychologická brzda“ v úseku bez 
omezení rychlosti je bezdůvodné, neboť není nutné k místním podmínkám přimět řidiče 
snižovat rychlost. 
Správní orgán dále shledal umístění svislé dopravní značky P4 „Dej přednost v jízdě!“ na místní 
komunikaci  11c u č.p. 23 v obci Řisuty chybné, neboť tato dopravní značka není na silnici  
III/23630 doplněna dopravní značkou P2 „Hlavní pozemní komunikace“, a to alespoň ze směru 
od obce Studeněves. Umístění dopravního značení v této křižovatce musí být opětovně po 
podání žádosti o vydání stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a 
upravení návrhu projednáno ve smyslu § 172 správního řádu. 
Dále se správní orgán zabýval dalšími připomínkami či návrhy na doplnění dopravního 
značení zákazu zastavení před budovou obecního úřadu, návrhem na změnu dopravního 
značení v prostoru před bytovkami, nadbytečným značením slepé ulice „K Brance“, 
posunutí zónových dopravních značek na místní komunikaci 1c blíže k silnici III/23630 a 
změnu symbolu dopravní značky A3 za značku B32. V těchto bodech bylo schéma 
dopravního značení navržené v souladu se zákonem o silničním provozu a prováděcí 
vyhláškou č. 294/2015 Sb. 
K připomínce přeznačení dopravního značení v křižovatkách u č.p. 76 a 77 a dodatkovým 
tabulkám doplňující svislé dopravní značky  P2 „Hlavní pozemní komunikace“ označené 
v situaci jako stávající SDZ, správní orgán uvádí, že na dodatkových tabulkách 
označených jako stávající SDZ je chybně zakreslen tvar křižovatky. Tvar křižovatky na 
dodatkových tabulkách je ve skutečnosti vyznačen dle geometrického tvaru křižovatky. 
Výjezd z místní komunikace od č.p. 76 a 77 označen SDZ P4 „Dej přednost v jízdě!“  je 
dle zákona doplněn na hlavní silnici III/23630 svislou dopravní značkou P2 „Hlavní 
pozemní komunikace“ doplněnou dodatkovou tabulkou E 2d  „Tvar dvou křižovatek“. 
V tomto případě situace vykazuje drobnou nepřesnost, spočívající v orientačním umístění 
této SDZ. Značku nelze umístit mezi křižovatky, ale před první křižovatku bezprostředně 
za most přes Červený potok. Správní orgán neshledal u těchto připomínek rozpor 
s právními předpisy ani důvod ke změně projektu dopravní značení.   
Proto mohl zdejší správní orgán přistoupit k vydání tohoto opatření obecné povahy, jímž 
se návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích vyhovělo, a to 
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to z důvodu zvyšování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. 
Z důvodu bezpečnosti a plynulosti provozu bude úprava dopravního značení řešena místní 
úpravou provozu na pozemních komunikacích. 
 

 
Poučení: 

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný 
prostředek. Podle § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá účinnosti 
patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 
 
 
 
Mgr. Tomáš Černický 
Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
Městského úřadu Slaný 
      

 

Vyvěšeno dne: 12. 12. 2018 Sejmuto dne:28.12.2018 
    

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

Tato vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů. 

 
 
Přílohy:  1. situace dopravního značení označené jako OBEC ŘISUTY DOPRAVNÍ  
                  ŘEŠENÍ název výkresu: PŘEHLEDNÁ SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ  
               2. situace dopravního značení KŘIŽOVATKA MK S III/23630 NÁVRH VDZ a  
                  SDZ DETAIL  
               Přílohy jsou k nahlédnutí na Odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ   
               Slaný. 
 
 
Účastníci řízení: 
Ing. Petr Fojt, Lidická 1296, 274 53 Slaný 
Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
 
Dotčené orgány: 
KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kladno 
 
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) 
 
Dotčené osoby – veřejnou vyhláškou 
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