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3K značky s.r.o.
Jiráskova 1519
251 01 Říčany

                              VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních 

komunikacích
a výzva k uplatnění připomínek a námitek

Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy           
ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o silničním provozu“) 
ve smyslu § 77 odst. 1   písm. c) zákona o silničním provozu, po předchozím písemném vyjádření Policie 
ČR KŘPSK DI Praha venkov - JIH  ze dne 27.5.2022, č.j. KRPS-125457-3/ČJ-2022-011406, na základě            
§ 171 a násl. § 173 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 
řád“), předkládá návrh opatření obecné povahy pro

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Místo: obec Svojetice

Dopravní značení: Pasport dopravního značení v obci Svojetice na všech pozemních komunikacích.

Dopravní značení bude provedeno dle zpracování Dopravně inženýrského opatření, které 
vypracovala společnost 3K značky s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany, IČ: 25056271, schváleného 
Policií ČR KŘPSK DI Praha venkov – JIH.

Z důvodu objemné výkresové dokumentace není možné DIO vyvěsit na úřední desce. Nahlížení do 
návrhu DZ je možné v úředních hodinách na Obecním úřadě ve Svojeticích nebo na MěÚ Říčany – 
Odbor dopravy. 

Důvod: Uvedení dopravního značení do souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu 
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou                     
se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a v souladu s technickými podmínkami TP 65 
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„Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a TP100 „Zásady pro orientační značení na 
pozemních komunikacích“.

Podmínky:
- Dopravní značení bude provedeno podle přiložené situace odbornou firmou. 
- Dopravní značení a dopravní zařízení bude instalováno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou 
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, dle ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1436,                
dle TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a TP 133 „Zásady pro vodorovné 
dopravní značení na pozemních komunikacích“.

Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech a Policie ČR Krajské ředitelství Policie 
Středočeského kraje si vyhrazuje právo toto ustanovení změnit, upravit, doplnit, popřípadě zrušit, 
pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem nebo v případě, že dopravní značení bude umístěno 
v rozporu se stanovenými podmínkami.

Odůvodnění

Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy 
obdržel žádost obce Svojetice, Na Kopci 14, 251 62 Svojetice, IČ: 00240834, kterou na základě plné 
moci zastupuje společnost 3K značky s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany, IČ: 25056271, o vydání 
pasportu dopravního značení v obci Svojetice. Účelem umístění dopravního značení je zvýšit 
bezpečnost silničního provozu na místních komunikacích a doplnit, případně upravit dopravní značení 
v souladu s platnými zákony a nařízeními. 
Protože navržená místní úprava provozu odpovídá zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu a ochraně 
chodců, byla splněna zákonná podmínka pro vydání návrhu opatření obecné povahy, kterou                        
je předchozí projednání s příslušným orgánem policie, byl vydán návrh opatření obecné povahy.

Poučení

   V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu může kdokoli k návrhu uplatnit písemné připomínky, 
jestliže se domnívá, že jeho práva a povinnosti mohou být tímto opatřením přímo dotčeny. V souladu 
s dikcí ust. § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky 
vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeni.
   Připomínky a námitky lze uplatnit u Odboru správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech, 
Komenského nám. 1619, 251 01 Říčany ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze 
prominout.
   Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů návrhu dopravního značení ve lhůtě shora uvedené         
na Odboru správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech v úřední dny Po a St a v úředních 
hodinách na obecním úřadě v Oplanech.

          Marie Raková DiS. 
    oprávněná úřední osoba 

    „otisk úředního razítka“
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: …………………………………… Sejmuto dne: ……………………………………..

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:

Obdrží:
- adresát
- Policie ČR KŘPSK DI Praha venkov – JIH
- KSÚS Středočeského kraje
- Obec Svojetice (se žádostí o vyvěšení na úřední desku)
- Město Říčany (k vyvěšení)
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