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Městský úřad ve Slaném 

Odbor dopravy a silničního hospodářství 
 

Velvarská 136, Slaný, 274 01, tel.: 312 511 111, e-mail: beznoska@meuslany.cz elektronická 

podatelna: podatelna@meuslany.cz  

 

 

Ve Slaném 5. 11. 2019 

SP.ZN.: 13471/2019//ODSH/BE   

Č.j. MUSLANY/47943/2019/ODSH/BE                                                                                     

Vyřizuje: Tomáš Beznoska                                                                                                                                                                                                                         

Počet listů: 4 

Přílohy: 2 (vyjádření PČR + situace DZ)  

 
 

 

Město Slaný  

Ing. Martina Prokešová 

Velvarská 136  

274 01 Slaný 

IČO 00234877 

 

 

    

Veřejná vyhláška 

Opatření obecné povahy 
 

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích  

 

 Městský úřad Slaný, 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, místních komunikacích a veřejně přístupných 

účelových komunikacích na území obce s rozšířenou působností Slaný, na základě návrhu 

Města Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný, zastoupeného ing. Martinou Prokešovou, 

manažerkou rozvoje města, vyjádření KŘ Policie Stč. kraje, DI Kladno a souhlasu KSÚS, p.o.  

 

s t a n o v u j e 

 

 místní úpravu provozu na pozemních komunikacích  

 

na pozemní komunikace cyklotrasy č. 8254 na trase Slaný – Zvoleněves a cyklotrasy č. 

8255 na trase Slaný – Srby, tj. silnice III/23644, III/23645, III/00712, III/23638, 

III/23639, III/23640 a místní komunikace - dle situace dopravního značení umístit SDZ: 

B11, P4, C8a, C8b, C9a, C9b, IS19a, IS19b, IS19c, IS20, IS20a, IS20b, IS20c, IS20d, DZ 

E13.   

                                                

mailto:beznoska@meuslany.cz
mailto:podatelna@meuslany.cz


 
 

2 
 

Provedení svislých dopravních značek: 

základní velikost, reflexní, na kovových sloupcích, umístění dle situace DZ a vyjádření  

KŘ Policie Stč. kraje – DI Kladno.    

 

Odůvodnění místní úpravy provozu:  
zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v obcích  

a na cyklotrasách  

 

Termín provedení místní úpravy provozu: do 04/2020  

 

Organizace a osoba zodpovědná za žadatele:  
Město Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, IČO: 00234877 

 

 

Podmínky provedení dopravního značení:  

 

1. Dopravní značení bude provedeno a umístěno v souladu s normou ČSN 73 6101, 

zákonem o silničním provozu, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 

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. Dopravní značení provede zhotovitel tj. právnická nebo fyzická osoba, která má platné 

oprávnění pro provádění těchto prací a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při 

osazování a umisťování značek, dopravního zařízení pro provozní informace podle 

metodického pokynu SJ-PK pro oblast II/4 – Provádění silničních a stavebních prací. 

Dopravní značky, dopravní zařízení, zařízení pro provozní informace a světelné signály 

musí být schváleny k používání na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy. 

4. 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: 

 

 

Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Slaný stanovil místní úpravu provozu 

na základě návrhu Města Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný, zastoupeného ing. Martinou 

Prokešovou, manažerkou rozvoje města, zastoupenou ing. Miroslavem Landou, bytem Velká 

Hleďsebe, Tyršova 302, 353 01 Mariánské Lázně, IČO 70726418, po předchozím vyjádření 

příslušného orgánu Policie ČR ze dne 12. 9. 2019, č. j. KRPS-231912-1/ČJ-2019-010306 a 

souhlasu KSÚS, p. o. ze dne 3. 7. 2019, zn. 4724/19/KSUS/KLT/KUC. Dopravní značení 

bude instalováno z důvodu bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 

v daných lokalitách.   

 

Související dokumentace dopravního značení je uložena na zdejším úřadě. 
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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. 

 

 

                                                                                                                                                       

                                                           „otisk úředního razítka“            

                                                                         

                                                                                           

Tomáš Beznoska 

referent odboru dopravy  

a silničního hospodářství 

Městského úřadu Slaný 

 

 

 

Vyvěšeno 

dne: 

6.11.2019 Sejmuto 

dne: 

22.11.2019 

    

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

Tato vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů. 

 

Příloha: vyjádření PČR DI Kladno, situace DZ    

Obdrží: 

Účastníci řízení: 

Město Slaný, zastoupené ing. Miroslavem Landou, Velká Hleďsebe, Tyršova 302, 353 01 

Mariánské lázně, DS: 77scmnt 

 

Obec Knovíz, DS: zk4atde (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 Podlešín, DS: yd3aku6 (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) 

   

Město Smečno, DS: xsbbbf6 (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) 
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Obec Svinařov, DS: xbzauni (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 Zvoleněves, DS: 2kcbgky (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 Přelíc, DS: byea663 (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 Ledce, DS: c87a75s (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, p. o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, DS: a6ejgmx  

 

Dotčené orgány: 

KŘ Policie Stč. kraje - DI Kladno, DS: 2dtai5u  

 

Na vědomí:  

Klub českých turistů, Revoluční 1056/8a, 110 00 Praha 1, DS: na3ehee 

Technické služby Slaný, DS: ek66jnu 

MěÚ Slaný, odbor správy majetku, Velvarská 136, 274 53 Slaný 

 

 

spis 
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