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M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D    N E R A T O V I C E 
odbor správních činností a dopravy 
Kojetická 1028, 277  11 Neratovice 

 

 

Neratovice 3.2.2017 
Listů: 3 

Přílohy:  1/2 zákres umístění DZ 

 

 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 
 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 

pro 
 

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU  
 

Městský úřad Neratovice – odbor správních činností a dopravy, jako věcně a místně příslušný 
úřad obce s rozšířenou působností, vykonávající podle § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, přenesenou působnost, stanovenou mu ustanovením § 124 odst. 1 a odst. 6 a § 77 
odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „zákon o silničním provozu“), postupem podle § 77 
odst. 5 zákona o silničním provozu s využitím části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších změn a doplňků (dále jen „správní řád“), na základě žádosti Obce Kojetice, IČ: 00240320, 
Lipová 155, 250 72 Kojetice a Obce Čakovičky, IČ: 00640115, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky (dále jen 
„žadatel“), ze dne 24.8.2016 resp. 25.8.2016 a po řádném zveřejnění a projednání návrhu opatření obecné 
povahy vydává: 

 

      OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, 
 kterým v souladu s ustanovení § 77 zákona o silničním provozu 

 

STANOVUJE MÍSTNÍ ÚPRAVU PROVOZU  

 na pozemních komunikacích v katastrálním území Obce Kojetice a Obce Čakovičky. 
 

Článek 1 
Předmět úpravy 

 

1. S ohledem na stavební stav silnice III/2443 a uvedením dopravního značení do souladu se schválenou 
místní úpravou provozu ve Městě Neratovice (silnice III/0096) a z důvodu bezpečnosti silničního 
provozu na navazující místní komunikaci – ulici Byškovická, se navrhuje změna místní úpravy 
provozu, spočívající v doplnění svislých dopravních značek (dále též „DZ“) na silnicích a místních 
komunikacích v katastrálním území Kojetice u Prahy a Čakovičky s cílem vytvoření oblasti - zóny, 
kde platí zákaz a omezení vyplývající z příslušných dopravních značek.  

2. Dopravní omezení se týká pouze nákladních vozidel o nosnosti nad 6 tun bez vyznačení doby 
platnosti.  

3. Zónová dopravní značka IZ8a a IZ8b má charakter zákazové dopravní značky.  

4. Dotčená místa a dotčené komunikace: 

 křižovatka silnice I/9 a III/0096 – ulice Ke Kněžihorce v katastrálním území Kojetice u Prahy 
(667854);  

Spis. zn.: MěÚN/51843/2016 Obec Kojetice  
Lipová 155 

250 72  Kojetice  

Obec Čakovičky 
Kojetická 32 

250 63  Čakovičky    

Č.j.: MěÚN/09554/2017 

Vyřizuje:   Ing. Tomáš Heger 
Tel:  
E-mail:   

315 650 481 
tomas.heger@neratovice.cz  
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 křižovatka silnice I/9 a místní komunikace – ulice Byškovická v katastrálním území Kojetice 

u Prahy (667854); 

 silnice III/0096 (ulice Neratovická) v místě blíže určeném souřadnicemi 50°14'27.4"N 

14°30'31.2"E v katastrálním území Kojetice u Prahy (667854); 

 křižovatka silnice III/2443 a III/0093, na vjezdu do obce v katastrálním území Čakovičky 
(705403). 

 
  

Článek 2 
Způsob provedení, navrhované úpravy, odpovědná osoba 

 

1. Úprava bude provedena umístěním svislých dopravních značek.  

2. Dopravní značení zajistí: právnická nebo fyzická osoba dle výběru žadatele. 

Dopravní značení, světelné signalizační zařízení, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace 
může provádět právnická nebo fyzická osoba, která má platná oprávnění pro provádění těchto prací 
(živnostenské listy) a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění/osazování/umisťování 
značek, dopravního zařízení a zařízení pro provozní informace podle metodického pokynu SJ – PK pro 
oblast II/4 – Provádění silničních a stavebních prací.  

3. Za splnění podmínky kvalifikace osoby pro provedení dopravního značení odpovídá žadatel. 

4. Sejmout původní DZ B 13 – „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou 
mez“ (6 t) s dodatkovou tabulkou E 13 – „Text nebo symbol“ s nápisem „MIMO DOPRAVNÍ 
OBSLUHU A BUS“ na začátku obce na silnici III/0096 ulice Ke Kněžihorce, dále DZ B 13 a B 20a – 
„Nejvyšší dovolená rychlost“ do 30 km/h na místní komunikaci – ulici Byškovická, 3 x DZ B 4 – 
„Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ před a za křižovatkou silnice III/0096 – ulice Neratovická a 
silnice III/2443 – ulice V Chaloupkách a v obci Čakovičky za křižovatkou silnic III/2443 a III/0093 
(ulice Kojetická a Zlonínská) DZ B 13 s dodatkovou tabulkou E 13 s nápisem „MIMO BUS“. 

5. UMÍSTIT dopravní značky: 

5.1 1x DZ IZ 8a + 1x DZ IZ 8b – na silnici III/0096 (ulice Ke Kněžihorce) na křižovatce se silnicí 
I/9, v katastrálním území Kojetice u Prahy (667854). 

5.2 1x DZ IZ 8a + 1x DZ IZ 8b – na místní komunikaci - ulici Byškovická na křižovatce se silnicí 
I/9, v katastrálním území Kojetice u Prahy (667854). 

5.3 1x DZ IZ 8a + 1x DZ IZ 8b – na silnici III/0096 (ulice Neratovická) na vjezdu do obce Kojetice, 
v místě blíže určeném souřadnicemi 50°14'27.4"N 14°30'31.2"E, v katastrálním území Kojetice 
u Prahy (667854). 

5.4 1x DZ IZ 8a + 1x DZ IZ 8b – na křižovatce silnic III/2443 a III/0093 (ul. Kojetická 
a Zlonínská), na vjezdu do obce v katastrálním území Čakovičky (705403). 

5.5 Křižovatka silnic III/2443 a III/0093 (ulice Kojetická a Zlonínská), na příjezdech ke křižovatce 
silnic v katastrálním území Čakovičky (705403) – B 4 - „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ 
s dodatkovou tabulkou E 13 - „Text nebo symbol“ s nápisem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“ 
a dodatkovou tabulku E 7b - „Směrová šipka pro odbočení“  pravá nebo levá, (E 7a - „Směrová 
šipka pro směr přímo“ – pouze na silnici III/2443). 

6. Umístění DZ provést podle grafické přílohy a vyobrazení DZ IZ 8a a IZ 8b, které je přílohou tohoto 
návrhu dopravního značení.  

 
Článek 3 

Termín umístění 
 

Termín provedení a umístění dopravního zařízení se stanovuje na termín stanovení a umístění 
dopravního značení stanovený Krajským úřadem Středočeského kraje na silnici č. I/9 (Pražská). 

 
Článek 4 

Odpovědná osoba 
 

Odpovědnou osobou za dodržení výše uvedených podmínek a provedení a umístění dopravního 
značení je příslušná obec, ve svém kat. ú.:   

4.1 Obec Kojetice, IČ: 00240320, Lipová 155, 250 72 Kojetice. 
4.2 Obec Čakovičky, IČ: 00640115, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky .  

nebo jí pověřená fyzická osoba nebo zmocněná právnická osoba. 
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Článek 5 

Podmínky provedení 
 

1. Bude sejmuto veškeré původní dopravní značení (viz výše), které by bylo s tímto stanoveným DZ 
duplicitní, nadbytečné nebo v rozporu. 

2. DZ bude instalováno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádí některá ustanovení 
zákona o provozu na pozemních komunikacích. 

3. DZ budou v reflexním provedení v základní velikosti v souladu s ČSN EN 12899-1.  

4. Umístění DZ značek bude provedeno v souladu s TP 65 (2. Vydání – zásady pro dopravní značení na 
pozemních komunikacích) jako stálé svislé dopravní značky umístěné na sloupku (dvousloupku). 

5. Obce Kojetice a Čakovičky odpovídají za provádění pravidelné kontroly dopravního značení 
a v případě jeho poškození nebo odcizení zajistí, ve spolupráci s příslušným vlastníkem nebo 
správcem pozemní komunikace, jeho opravu nebo nahrazení novým. 

6. Povinností odpovědné osoby je kontrolovat soulad použitých DZ s tímto rozhodnutím a pasportem 
dopravního značení. 

7. O stanovení místní úpravy provozu na silnici I/9 musí požádat Obec Kojetice Krajský úřad 
Středočeského kraje, jako příslušný silniční správní úřad pro silnice I. třídy (§ 40 odst. 3 písm. d) 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Bez tohoto stanovení nesmí být navrhovaná 
místní úprava realizována a obě stanovení místní úpravy provozu musí být realizovány současně! 

 
Článek 6 

Odůvodnění 
 

1. Navrhovaná místní úprava se týká správního obvodu obce s rozšířenou působností Neratovice. Úřad 
obce s rozšířenou působností – Městský úřad Neratovice vydává opatření obecné povahy na stanovení 
místní úpravy silničního provozu na základě žádosti podané Obcí Kojetice, IČ: 00240320, Lipová 155, 
250 72 Kojetice, ke které se písemně připojila i Obec Čakovičky, IČ: 00640115, Kojetická 32, 250 63 
Čakovičky. Návrh je podpořen souhlasným stanoviskem vlastníka silnic III/2443, III/0096 a III/0093, 
zastoupeného Krajskou SUS Středočeského kraje, Zborovská 15, 150 21 Praha 5. 

2. Žadatel k žádosti doložil stanovisko příslušného orgánu Policie ČR Krajského ředitelství policie 
Středočeského kraje, dopravní inspektorát Praha venkov -  Východ, č.j. KRPS-266297-1/ČJ-2016-
011506 ze dne 15.8.2016, ve kterém byl vyjádřen nesouhlas s navrhovanou místní úpravou provozu 
tohoto příslušného orgánu Policie ČR. Tento nesouhlas navazuje na předchozí „Vyjádření 
k požadovanému stanovisku na průjezd nákladní dopravy obcí Kojetice“ ze dne 29.4.2016 pod č.j. 
KRPS-131513-1/ČJ-2016-011506.  

3. Návrh na změnu místní úpravy provozu je odůvodněn zájmem na ochraně silnice, kdy zejména její 
stavební stav neumožňuje bezpečnou jízdu a vyhýbání vozidel. Jízda těžkých nákladních vozidel pak 
vozovku neúměrně zatěžuje a poškozuje zejména krajnice silnice III/2443.  

4. Na základě výše uvedeného vydal úřad obce s rozšířenou působností návrh opatření obecné povahy, 
kterým navrhl stanovit místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, tak jak bylo uvedeno 
v článku 2 odstavec 4 tohoto návrhu opatření obecné povahy a za podmínek uvedených v článku 3 
návrhu opatření obecné povahy.  

5. K tomuto návrhu přišla následně „Připomínka“ společnosti G3 plast s.r.o., IČ: 27291294, se sídlem 
Cukrovarská 93, 196 00 Praha 9, a „Námitka“ paní Eleny Šimáčkové, bytem Cukrovarská 94/17, 
196 00 Praha 9 - Čakovice, s žádostmi, aby opatření obecné povahy, tak jak je uvedeno v návrhu, 
nebylo stanoveno. 

6. Dále jako reakce na návrh opatření obecné povahy přišlo znovu nesouhlasné stanovisko příslušného 
orgánu Policie ČR ze dne 7.11.2016 pod č.j. KRPS-350282-1/ČJ-2016-011506. 

7. Správní úřad (MěÚ Neratovice) na základě těchto nesouhlasů svolal ústní jednání na 16.11.2016 pod 
č.j. MěÚN/87183/2016, kterého se zúčastnili, s výjimkou paní starostky obce Kojetice a zástupců 
Policie ČR a KSÚS, všechny strany, a na kterém bylo dohodnuto, že je návrh opatření obecné povahy 
průchozí pouze, pokud bude zrušena doba omezení od 22 do 06 hodin na dodatkové tabulce DZ B 4 - 
„Zákaz vjezdu nákladních automobilů“.  

8. Příslušný orgán Policie ČR, který se nemohl zúčastnit ústního jednání, poslal následně dne 12.12.2016 
pod č.j. KRPS-414116-1/ČJ-2016-011506 svoje konečné stanovisko k navrhované místní úpravě 
provozu, kterým s  úpravou dopravního značení, dohodnutou na ústním jednání, tzn. bez stanovení 
doby platnosti DZ B 4 od 22 do 06 hodin, souhlasí. 
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9. Správní úřad na závěr vyhodnotil všechny požadavky na změnu místní úpravy a umístění dopravního 
značení podle podkladů od všech zúčastněných stran a vzhledem k tomu, že plně vyhověl námitkám 
jednotlivých stran, shledal konečný návrh opatření obecné povahy jako oprávněný a plně funkční.  

10. Na základě výše uvedeného vydává úřad obce s rozšířenou působností toto opatření obecné povahy, 
kterým stanovuje místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, tak jak je uvedeno v článku 2 
odstavec 5 a za podmínek uvedených v článku 3, 4 a 5 tohoto opatření obecné povahy.  

 

Článek 7 

Poučení 
 

1. Toto opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou a podle § 173 odst. 1 správního řádu 
nabývá účinnosti 15-tým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky. Po tuto dobu musí být toto 
opatření obecné povahy zveřejněno na úřední desce a elektronické úřední desce Města 
Neratovice a úřední desce a elektronické úřední desce Obce Kojetice a Obce Čakovičky. 

2. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu). 

3. Do opatření obecné povahy k místní úpravě provozu v obci Kojetice a Čakovičky lze též nahlédnout 
u zdejšího úřadu a na Obecních úřadech obcí Kojetice a Čakovičky, a to v úředních hodinách nebo 
po telefonické domluvě.  

 
 
 

„otisk úřední ho razítka“ 

 
 

Ing. Tomáš Heger 
referent odboru správních činností a dopravy 

oprávněná úřední osoba 
 

„podepsáno elektronickým podpisem“ 
 
 
 
Doručuje se: 
 
Město Neratovice – k vyvěšení na úřední desku – E-mailem 

Obec Kojetice, IČ: 00240320, Lipová 155, 250 72 Kojetice, ID DS: x4qakey 

Obec Čakovičky, IČ: 00640115, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky, ID DS: hy2b5tw 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov, ID DS: keebyyf 
 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ: 00066001, Zborovská 11, 150 21 Praha 5,       
ID DS: a6ejgmx 

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, IČ: 75151481, Územní odbor Praha venkov - VÝCHOD, Dopravní inspektorát, 
Mladoboleslavská 38, 190 17 Praha 9 - Vinoř, IS DS: 2dtai5u 

 
 

Ostatním účastníkům: - veřejnou vyhláškou 
 
 

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů (§173 odst. 1 správního řádu) 

 
Vyvěšeno dne: 
 

 
 
 
 
 

 
 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení opatření 
 

 
Sejmuto dne: 

 
 

 

 
 
 
 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje sejmutí opatření 
 



Stránka 5 z 6 

 

 
Příloha k č.j.: MěÚN/09554/2017 

Místní úprava provozu  KOJETICE + ČAKOVIČKY 
 

 
 
 

 

 

OZNAČENÍ MÍST PRO UMÍSTĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ: 
DZ IZ 8a - „Zóna s dopravním omezením“ – začátek zóny 
DZ IZ 8b - „Konec zóny s dopravním omezením“ – konec zóny  
se symboly těchto dopravních značek: 
 DZ B 4 - „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ – Značka zakazuje vjezd nákladním 

automobilům, tahačům přívěsu nebo návěsu a speciálním automobilům. Značka neplatí pro obytné 
automobily. 
 
Je-li na značce pod symbolem nákladního automobilu uvedena hodnota nejvyšší povolené 
hmotnosti (uvádí se v tunách), platí značka pro vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 
tuto hodnotu (v tomto případě – 6 t). U jízdní soupravy je rozhodný součet nejvyšších povolených 
hmotností všech vozidel soupravy. 
 

 dodatkovou tabulkou E 13 - „Text nebo symbol“ s nápisem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“.  
 DZ B 20a - „Nejvyšší dovolená rychlost“ omezená na 30 km/h s dodatkovou tabulkou E 9 se 

symbolem č. 207 - „Nákladní automobil“ doplněný nejvyšší povolenou hmotností nad 6 t. 
 DZ B 29 - „Zákaz stání“ s dodatkovou tabulkou E 9 - „Druh vozidla“ se symbolem č. 207 - 

„Nákladní automobil“ doplněný nejvyšší povolenou hmotností nad 6 t. 

 

 
 

 
Požadavek na umístění dopravního značení na silnici I/9, III/2443 a III/0093: 

 DZ B 4 - „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ – Značka zakazuje vjezd nákladním 

automobilům, tahačům přívěsu nebo návěsu a speciálním automobilům. Značka neplatí pro obytné 

automobily. Je-li na značce pod symbolem nákladního automobilu uvedena jiná hodnota celkové 

hmotnosti (uvádí se v tunách), platí značka pro vozidla o celkové hmotnosti převyšující tuto 

hodnotu (v tomto případě nad 6 t). DZ B 4 je doplněná dodatkovou tabulkou E 13 - „Text nebo 

symbol“ s nápisem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“ a dodatkovou tabulkou E 7b - „Směrová 

šipka pro odbočení“ P/L (popř. E 7a - „Směrová šipka pro směr přímo“ - pouze na silnici III/2443). 
 
O STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI č. I/9 POŽÁDÁ OBEC KOJETICE 
KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE, (§ 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb.),  
BEZ TOHOTO STANOVENÍ NELZE NAVRHOVANOU MÍSTNÍ ÚPRAVU POVOLIT!! 
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Vyobrazení DZ B 4 + dodatkové tabulky 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

nebo 
 

 

 
B 4 - „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ 

Značka zakazuje vjezd nákladním automobilům, tahačům přívěsu nebo návěsu 

a speciálním automobilům. Značka neplatí pro obytné automobily.  
  

Je-li na značce pod symbolem nákladního automobilu uvedena jiná hodnota celkové 
hmotnosti (uvádí se v tunách), platí značka pro vozidla o celkové hmotnosti převyšující 
tuto hodnotu. 

 
E 13 - „Text nebo symbol“ - Tabulka omezuje nebo doplňuje platnost značky, pod kterou je 

umístěna, vhodným nápisem nebo symbolem. 
 
Je-li použit text "dopravní obsluha", rozumí se tím vozidla zajišťující zásobování nebo 
lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu 
těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo 
přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost. 
 
 
E 7b - „Směrová šipka pro odbočení“ - Tabulka vyznačuje směr k místu, k němuž se 

vztahuje značka, pod níž je tabulka umístěna. 
 
 
E 7a - „Směrová šipka pro směr přímo„ - Tabulka vyznačuje směr k místu, k němuž se 

vztahuje značka, pod níž je tabulka umístěna. 
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