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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 

Opatření obecné povahy 
„Stanovení přechodné úpravy provozu“ 

na pozemních komunikacích v ORP Kralupy nad Vltavou, ORP Roudnice nad Labem a ORP Slaný 

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování (dále jen "správní orgán") 
příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon 
o silničním provozu") na základě žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích, kterou dne 25.10.2021 podala společnost BES, s.r.o, Sukova 625, 256 01 Benešov,  
IČ: 43792553, kterou zastupuje na základě plné moci 3K značky s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany, 
IČ: 25056271 (dále jen "žadatel“) v souladu  s ustanovením  § 171 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 
 

 vydává opatření obecné povahy, 
 
kterým ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č.  361/2000 Sb., o  provozu  na   pozemních 
komunikacích ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích, podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a vyhlášky  
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích             

 
stanovuje  

 
dne 01.11.2021 přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy v ORP Kralupy nad Vltavou, ORP 
Roudnice nad Labem a ORP Slaný dle DIO viz. příloha. 
 
Dopravní značení : dle DIO (1x)  „II/608 Nové Ouholice – Nová Ves, rekonstrukce + výstavba 

kanalizace“ odsouhlaseného Policií ČR DI Mělník, č.j.: KRPS-105-340/ČJ-2021-
010606 ze dne 22.10.2021, Policií ČR DI Kladno č.j.: KRPS-258846-1/ČJ-2021-
010306 ze dne 18.10.2021 a Policií ČR DI Litoměřice č.j.: KRPU-175534-1/ČJ-
2021-040606 ze dne 13.10.2021. 
  

Důvod : zajištění bezpečnosti silničního provozu při stavební akci „II/608 – Nové 
Ouholice – Nová Ves, rekonstrukce a výstavba kanalizace – etapa I“ 

  
Platnost úpravy : přechodná 
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Termín akce  :  08.11.2021  -  31.03.2022           
      

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení. 
 
 
Osoba odpovědná za instalaci dopravního značení a za dodržení stanovených podmínek: 
3 K značky s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany, IČ: 250 56 271 
Odpovědná osoba: Ing. Jan Vaněk – vedoucí technik, tel. 777 348 134 

Velikost a podmínky provedení dopravního značení:  
1. Dopravní značení a zařízení musí být provedeno podle platných právních předpisů, zejména 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 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 podmínek TP 66 – Zásady pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích. 

2. Dopravní značky a zařízení musí v souladu s § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu svými 
rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, kterými 
jsou norma ČSN EN 12899 – 1 „Stálé svislé dopravní značení“, technické podmínky TP 65 „Zásady 
pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a zejména pak u přechodné úpravy provozu 
technické podmínky TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích“ (dále jen TP 66); u TP vždy nutno užít aktuální (tj. platné) vydání ke dni realizace 
přechodné úpravy provozu.  

3. DZ Z2 budou opatřeny výstražnými světly typ 1-3x, popř. umístěny na osvětlených místech. 
4. V souladu s § 62 odst. 2 zákona o silničním provozu budou přenosné svislé dopravní značky 

umístěny na červenobíle pruhovaném sloupku. V souladu s ust. § 61 odst. 3 budou svislé 
dopravní značky nově osazené v rámci tohoto stanovení přechodné úpravy provozu provedeny 
přenosnými dopravními značkami svislými. 

5. 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. 

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

7. Veškeré dopravní značky musí být provedeny jako retroreflexní. Všechny součásti dopravních 
značek (podkladní deska, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.  

8. Žádnou z činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích, zejména k ohrožení chodců a cyklistů. 

9. V rámci akce nesmí docházet ke znečišťování pozemních komunikací. 
10. Bude zajištěn přístup k okolním nemovitostem. 
11. Dopravní značky a zařízení bude zajištěno proti posunutí (otočení) nebo pádu, ke kterému  

by mohlo dojít vlivem provozu nebo povětrnostních podmínek. 
12. Bude prováděna pravidelná kontrola dopravního značení, v případě poškození nebo odcizení  

bude nahrazeno novým dopravním značením. 
13. Přechodná úprava bude instalována po dobu nezbytně nutnou pro stanovený účel, po skončení 

akce bude tato bez prodlení odstraněna 
14. Dopravní zařízení musí být provedeno zhotovitelem, tj. právnickou nebo fyzickou osobou, který 

má platná oprávnění pro provádění těchto prací (živnostenské listy) a prokázal způsobilost  
pro zajištění jakosti při provádění /osazování/ umísťování značek, dopravní zařízení a zařízení 
pro provozní informace podle metodického pokynu SJ - PK pro oblast II/4 - Provádění silničních  
a stavebních prací. 

15. Osoby a výstražné hlídky, které se budou pohybovat v dopravním prostoru, užijí výstražný oděv v 
provedení dle ČSN EN 471.  

16. Odbor výstavby a územního plánování MěÚ Kralupy  n. Vlt.  si vyhrazuje právo toto stanovení  
změnit nebo  doplnit, jestliže  to bude vyžadovat změna silničního provozu nebo veřejný zájem.  
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17. Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné 
opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy. 

18. Pokud to bude dopravní situace vyžadovat, Policie ČR vydá v průběhu stavby další podmínky 
k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. 

 
Upozorňujeme, že tímto stanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z případných 
smluvních vztahů mezi žadatelem a právnickou osobou zajišťující vlastní realizaci dopravního značení. 
Dále upozorňujeme, že toto opatření obecné povahy nenahrazuje rozhodnutí o povolení zvláštního 
užívání pozemní komunikace a nevztahuje se na dálnice a silnice I. třídy v řešeném území. 
  

Odůvodnění:  
Navrhovatel BES, s.r.o, Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553, kterou zastupuje na základě plné 
moci 3K značky s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany, IČ: 25056271 podal dne 25.10.2021 návrh na 
„Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“, spočívající v osazení dopravního 
značení v na silnicích II. a III. třídy v ORP Kralupy nad Vltavou, ORP Roudnice nad Labem a ORP Slaný dle 
DIO viz. příloha důvodu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v rámci stavební akce „II/608 – Nové 
Ouholice – Nová Ves, rekonstrukce a výstavba kanalizace – etapa I“. Dopravní značení v ORP Roudnice 
nad Labem a ORP Slaný bylo stanoveno Městským úřadem Kralupy nad Vltavou po souhlasech 
příslušných silničních správních úřadů se stanovením přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy 
v jejích správních obvodech vydaných pod č.j. MURCE/42062/2021 ze dne 22.10.2021 a č.j. 
MUSLANY/51198/2021/ODSH/ST ze dne 18.10.2021. Návrh dopravního značení byl odsouhlasen Policií 
ČR DI Mělník, č.j.: KRPS-105-340/ČJ-2021-010606 ze dne 22.10.2021, Policií ČR DI Kladno č.j.: KRPS-
258846-1/ČJ-2021-010306 ze dne 18.10.2021 a Policií ČR DI Litoměřice č.j.: KRPU-175534-1/ČJ-2021-
040606 ze dne 13.10.2021. Dopravní značení je navrženo v souladu se „Zásadami pro dopravní značení 
na pozemních komunikacích“, TP 66, schválené Ministerstvem dopravy ČR. Budou použity značky s 
platným atestem. 
Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, Odbor výstavby a územního plánování považuje navržené 
dopravní značení za stanovené. 
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.    

 

Poučení: 
Proti tomuto stanovení přechodné úpravy provozu vydaného opatřením obecné povahy nelze podat 
opravný prostředek (§ 173  odst. 2. správního řádu). 
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.  Do opatření 
obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, 
odboru výstavby a územního plánování. 
 
Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení              
o zahájení přezkumného řízení lze dle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu vydat do 1 roku                  
od účinnosti opatření obecné povahy.  Toto opatření se nevztahuje na dálnice a silnice I. třídy v řešeném 
území. 
 

 
 
 

Jiří Polák 
vedoucí stavebního úřadu 
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Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 15 ti dnů na úředních deskách příslušných obecních úřadů. 

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 

 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 
Vyvěšeno dne: ……………............     Sejmuto dne: ………………………….. 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení: 

 
 
Příloha: 
Stanoviska Policie ČR DI Mělník, č.j.: KRPS-105-340/ČJ-2021-010606 ze dne 22.10.2021, Policie ČR DI 
Kladno č.j.: KRPS-258846-1/ČJ-2021-010306 ze dne18.10.2021 a Policie ČR DI Litoměřice č.j.: KRPU-
175534-1/ČJ-2021-040606 ze dne 13.10.2021. 
DIO „II/608 Nové Ouholice – Nová Ves, rekonstrukce + výstavba kanalizace“ 
 
Obdrží: 
BES, s.r.o, Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553, kterou zastupuje na základě plné moci 3K značky 
s.r.o., IDDS: 7qpdp9i 
 sídlo: Jiráskova č.p. 1519, 251 01  Říčany u Prahy 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
 sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00  Praha 5-Smíchov 
Správa a údržba silnici Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxje 
 sídlo: Ruská č.p. 3, 417 03  Dubí u Teplic 3 
 
 
Dotčené správní úřady 
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřice, IDDS: a64ai6n 
 sídlo: Eliášova č.p. 13, 412 01  Litoměřice 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mělník, Dopraví inspektorát, IDDS: 2dtai5u 
 sídlo: Na Baních č.p. 1535, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, IDDS: 2dtai5u 
 sídlo: Havířská č.p. 632, 272 53  Kladno 
Městský úřad Slaný, Odbor dopravy, IDDS: h3jb7t5 
 sídlo: Velvarská č.p. 136/1, 274 01  Slaný 1 
Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor dopravy, IDDS: qdwbviv 
 sídlo: Karlovo náměstí č.p. 21, 413 01  Roudnice nad Labem 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, IDDS: keebyyf 
 trvalý pobyt: Zborovská č.p. 11, 150 00  Praha 5 
 
Dotčené osoby: 
V souladu s dikcí § 173 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor 
výstavby a územního plánování toto opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. 
Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se 
písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Kralupy nad Vltavou a příslušných úřadů a současně 
bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
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Doručení k vyvěšení na úřední desce 
Obec Nová Ves, IDDS: zsubhap 
 sídlo: Nová Ves č.p. 154, 277 52  Nová Ves u Mělníka 
Město Velvary, IDDS: 4ghb4cv 
 sídlo: náměstí Krále Vladislava č.p. 1, 273 24  Velvary 
Obec Černuc, IDDS: 5fiajx9 
 sídlo: Černuc č.p. 17, 273 23  Černuc 
Obec Bříza, IDDS: nmubswt 
 sídlo: Bříza č.p. 110, 413 01  Roudnice nad Labem 
Obec Račiněves, IDDS: q52aq2e 
 sídlo: Račiněves č.p. 1, 413 01  Roudnice nad Labem 
Obec Straškov-Vodochody, IDDS: fi6a33d 
 sídlo: Straškov č.p. 2, 411 84  Straškov-Vodochody 
Obec Uhy, IDDS: srwakvp 
 sídlo: Uhy č.p. 31, 273 24  Velvary 
Obec Sazená, IDDS: akwbqvb 
 sídlo: Sazená č.p. 1, 273 24  Sazená 
Obec Mnětěš, IDDS: tviat7w 
 místo podnikání: Mnetěš č.p. 28, 413 01  Roudnice nad Labem 
Obec Ledčice, IDDS: wpdbm2t 
 sídlo: Ledčice č.p. 45, 277 08  Ledčice 
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