Městský úřad ve Slaném
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Velvarská 136, 274 53 Slaný, tel.: 312 511 260, e-mail: cernicky@meuslany.cz
elektronická podatelna: podatelna@meuslany.cz

Ve Slaném 17. 12. 2020
Čj. MUSLANY/55577/2020/ODSH/Če
SP.ZN.: 11621/2020
Vyřizuje: Mgr. Tomáš Černický
Počet listů: 2
Přílohy: 1
STANOVENÍ
užití zařízení pro provozní informace
Městský úřad Slaný, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný orgán státní
správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle ust. § 124 odst. 6 zák. č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon o silničním provozu), na základě žádosti společnosti ADSUM spol. s r.o., Havlíčkova
923, 273 51 Unhošť a vyjádření KŘ Policie Stř. kraje, DI Kladno ze dne 14. 12. 2020 pod č.j.
KRPS-291468-1/ČJ-2020-010306
stanovuje
ve smyslu ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, užití zařízení pro provozní
informace - měřič a ukazatel rychlosti v tomto rozsahu:
Místo užití: Obec Hobšovice, silnice III/23935 ve směru od silnice I/16 (obce Luníkov), dle
DIO zpracované společností ADSUM spol. s r.o., které je přílohou tohoto stanovení
Odůvodnění: Dopravní zařízení bude instalováno z důvodu bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích
Termín: do 05/2021
Odpovědná org. za instalaci: ADSUM spol. s r.o, Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť
Odpovědná org. za údržbu: Obec Hobšovice, Hobšovice 38, 273 21 Hobšovice
Podmínky provedení dopr. značení:
1. Dopravní zařízení bude provedeno a umístěno dle zákona o silničním provozu, vyhlášky
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů. Dopravní zařízení nesmí zasahovat do průjezdního profilu
komunikace, v případě poškození zařízení bude neprodleně zjednána náprava.
2. Měřiče nebudou umístěny na svislém dopravním značení ani ho nebudou zakrývat.
3. Instalace a následná údržba je hrazena žadatelem.
4. Odbor dopravy si vyhrazuje právo stanovení změnit nebo doplnit, jestliže to bude
vyžadovat změna silničního provozu nebo veřejný zájem.
„otisk úředního razítka“
Mgr. Tomáš Černický
Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Městského úřadu Slaný

Čj. MUSLANY/55195/2020/ODSH

Na vědomí:
ADSUM spol. s r.o.
Obec Hobšovice
KŘ Policie Stř. kraje, DI Kladno
Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje
Příloha: DIO zpracované společností ADSUM spol. s r.o.
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