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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Městský úřad Rakovník, odbor dopravy (dále jen „odbor dopravy“), příslušný k výkonu
přenesené působnosti jako obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonávající státní správu
ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd, místních
a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu Městského úřadu Rakovník podle
ust. § 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“), postupem
v souladu podle § 171 a následné části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti kterou dne 25.3.2022 podala Obec Velká Buková,
IČO 00244571, Velká Buková č.p. 82, 270 23 Velká Buková dále jen „žadatel“), a po předchozím
písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR ze dne 2.5.2022 , podle § 77 odst. 1 písm. c)
zákona o silničním provozu
stanovuje
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na místních komunikacích a na silnici č. III/20114
v obci Velká Buková, v souladu s § 61 odst. 2 zákona o silničním provozu, umístěním dopravního
značení (dále jen „DZ“).
Místní úprava spočívá v osazení následujícího dopravního značení (dále jen „DZ)
1. „DZ“ P4 (Dej přednost v jízdě) u č.p. 15 ve směru ke křižovatce místní slepé
komunikace a silnice č. III/20114.
2. „DZ“ P2 (Hlavní pozemní komunikace) a dodatkovou tabulku E2b (Tvar křižovatky)
na silnici č. III/20114 u domu č.p. 18 ve směru ke křižovatce silnice
č. III/20114
s místní komunikací.
3. „DZ“ P2 (Hlavní pozemní komunikace) a dodatkovou tabulku E2b (Tvar křižovatky)
na místní komunikací u domu č.p. 65 ve směru ke křižovatce místní komunikace se silnicí
č. III/20114.
Podmínky provedení místní úpravy provozu:
1. Stanovené DZ bude provedeno v souladu s ust. § 62 odst. 6 zákona o silničním
provozu v návaznosti na vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
Městský úřad Rakovník, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník,
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích a svými
rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům,
kterými jsou norma ČSN EN 12899-1 Stálé svislé značení, Technické podmínky TP 65
„Zásady
pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ (dále jen „TP
65“) schválené Ministerstvem dopravy pod č.j.: 532/2013-120-STSP/1. Všechny
součásti DZ (podkladní desky, sloupky, značky, uchycení, kotvící prvky apod.) musí být
schváleného typu, na související TP 65 a ČSN EN 12899-1 pro svislé dopravní značení na
pozemních komunikacích.
Po konečném osazení se DZ stává součástí dotčených pozemních komunikací.
Stávající DZ, které by bylo v rozporu s nově stanoveným DZ, bude současně s instalací
nového DZ odstraněno.
Vlastník komunikace bude stanovené DZ udržovat funkční tak, aby splňovalo veškeré
podmínky vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o provozu na pozemních
komunikacích.
Realizaci provede odborná firma.
Spolu s DZ nesmí být na sloupku žádné reklamní zařízení. Rovněž v blízkosti dopravního
značení nesmí být umístěno žádné reklamní zařízení, které by snižovalo rozpoznatelnost
stanoveného značení.
Odbor dopravy si vyhrazuje právo toto stanovení změnit, nebo doplnit bude-li to vyžadovat
změna silničního provozu nebo veřejný zájem.
Po instalaci DZ bude odbor dopravy vyzván k jeho kontrole.

Termín instalace DZ:
do 30.11.2022
Odpovědná osoba za DZ: Obec Velká Buková, p. Pavel Moucha, tel.: 724 189 468.
Odůvodnění:
Ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy neuplatnily dotčené osoby,
jejichž práva, povinnosti nebo zájmy by mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny,
u
odboru dopravy, v souladu s ust. § 172 odst. 1) správního řádu žádné písemné odůvodněné námitky
nebo připomínky.
V průběhu řízení o návrhu opatření obecné povahy odbor dopravy nezjistil žádné skutečnosti,
které by bránily vydání tohoto stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, oznámil
opatření obecné povahy v rozsahu, jak je výše uvedeno.
Vzhledem k tomu, že se žádosti o stanovení místní úpravy vyhovuje v plném rozsahu a nebyly
vzneseny žádné připomínky a námitky, opatření se neodůvodňuje (§ 68 odst. 4 a §174 odst. 1
správního řádu).
Poučení:
Proti stanovení místní úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze podat opravný
prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu). Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření
obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3
let od účinnosti opatření obecné povahy.
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky.
Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v opatření obecné povahy bude
posuzováno jako přestupek podle zákona o pozemních komunikacích § 42a odst. 1 písm. i)
pro fyzické osoby nebo podle § 42b odst. 1 písm. i) pro právnické a podnikající fyzické osoby
s možností uložení pokuty až do výše 300 000 Kč.

Mgr. Petr Hort v. r.
vedoucí odboru dopravy

Městského úřadu Rakovník
Toto opatření musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Rakovník a Obecního úřadu
Velká Buková nejméně po dobu 30 dnů včetně zveřejnění na (www.mesto-rakovnik.cz).
S vyznačením doby vyvěšení musí být zasláno zpět Městskému úřadu Rakovník, odboru
dopravy.
Vyvěšeno dne 24.8.2022

Sejmuto dne .................................

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření.
Obdrží k vyvěšení:
Městský úřad Rakovník
Obecní úřad Velká Buková
Příloha: situace 1 x A4
Doručí se:
Obec Velká Buková, IDDS: 2sda7g5
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, oblast Kladno, IDDS:
a6ejgmx
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor vnější služby Rakovník,
Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u

