Městský úřad ve Slaném
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Velvarská 136, 274 53 Slaný, tel.: 312 511 293, e-mail: stefanova@meuslany.cz
elektronická podatelna: podatelna@meuslany.cz

Ve Slaném: 17.6.2021
Sp. zn.:
6168/2021
Č.j.:
MUSLANY/28329/2021/ODSH/ST
Vyřizuje: Iveta Štefanová
Počet listů: 3
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 ORION KLUBU HISTORICKÝCH
VOZIDEL, Žižkova 1538, 274 01 Slaný, podané dne 7.6.2021, písemném vyjádření KŘP Stř.
kraje, DI Kladno pod č.j. KRPS-109240-1/ČJ-2021-010306 z 13.5.2021, a Krajské správy a
údržby silnic Stř. kraje, p.o. jako správce a zástupce Středočeského kraje jako vlastníka
nemovitosti–komunikace z 19.5.2021 č.j. 3954/21/KSUS/KLT/KUC, souhlasu obcí Knovíz,
Pchery, Brandýsek, Třebusice, Želenice a Magistrátu města Kladno – OdaS z 15.6.2021
v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu
stanovuje
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – na silnici III/00712 Knovíz – Brandýsek, Olšany a na objízdné trase po silnicích
III/23643 Knovíz – Pchery, III/23642 Pchery - Brandýsek a III/10142 Brandýsek Třebusice
Odůvodnění: Dopravní značky budou instalovány z důvodů bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu - pro informovanost řidičů na základě žádosti ORION KLUBU
HISTORICKÝCH VOZIDEL, Žižkova 1538, 274 01 Slaný z důvodu konání jízdy historických
vozidel (uzavírka části silnice III/00712).
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Termín: 26.6.2021 od 8.00 hod. do 18.00 hod.
Podmínky provedení dopravního značení:
dle schématu a vyjádření KŘ Policie Stč. kraje - DI Kladno z 13.5.2021 Č.j. KRPS-1092401/ČJ–2021-010306
Odpovědná osoba: Václav Bečvář, tel. 723 245 178
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.).
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. Související dokumentace dopravního značení je k dispozici k nahlédnutí na
zdejším úřadě.
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“

Iveta Štefanová
referent úseku
dopravy a silničního hospodářství
Příloha: schéma DZ
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Vyvěšeno dne: 17.6.2021

Sejmuto dne: 27.6.2021

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Účastníci řízení:
ORION KLUB HISTORICKÁ VOZIDLA, Žižkova 1538, 274 01 Slaný
Krajská správa a údržba silnic Stč. kraje, p. o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, DS : a6ejgmx
Obec Knovíz, DS : zk4atde
Obec Pchery, DS : ue3bwvs
Obec Brandýsek, DS : nfzbfci
Obec Třebusice, DS : 7s6akne
Obec Želenice, DS : 8a5a78p
Obec Knovíz, Pchery, Brandýsek, Třebusice, Želenice žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky a
následné vrácení potvrzené kopie vyvěšení.

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

Na vědomí:
Magistrát města Kladna, ODaS, DS : dyubpcm

