
Č.j.: 381605/2021-MURI/OSAD                                        16.9.2021
Č.ev.: 402896/2021 
Vyřizuje: Marie Raková DiS.

Obec Babice 
Na Návsi 6
251 01 Babice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

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 provozu na pozemních 
komunikacích) a v souladu s ust. § 171 a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, na základě posouzení žádosti adresáta ze dne 6.9.2021 a souhlasu s dotčeným 
orgánem Policie ČR Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, DI Praha venkov - JIH                                 
ze dne 2.9.2021

vydává

podle ust. § 77 odst. 1 písm. c), odst. 5 a § 78 odst. 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích      
a Vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů

opatření obecné povahy – 
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

na pozemní komunikaci III/11313 ulice Mlejnská v obci Babice z důvodu provádění stavebních prací.
 
akce: Výstavba chodníku, dešťové kanalizace a VO
zodpovědná osoba: Jan Chadraba, tel. 323 660 994, 602 108 563

Dopravní značení bude umístěno v intencích návrhu DZ předloženého silničnímu správnímu úřadu, 
vypracovaného společností PRINKOM Ing. Jiří Křepinský, Za Zrcadlem 149, 251 01 Babice, schválen 
Policií ČR DI Praha venkov – Jih.

Podmínky provedení dopravního značení: 
- Dopravní značení zajistí žadatel a bude provedeno podle odsouhlasené situace odbornou firmou. 
 - Jedná se o užití přenosného dopravního značení na pozemních komunikacích, podle TP 66 „Zásady 
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. 
- Dopravní značení a dopravní zařízení bude instalováno v souladu s ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 1436.
- Zhotovitel bude provádět nejméně jednou denně kontrolu přenosného dopravního značení. Případné 
závady je nutné neprodleně odstranit a chybějící DZ doplnit.
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- Dopravní značení bude umístěno v intencích návrhu DZ předloženého silničnímu správnímu úřadu a 
schválené Policií ČR DI Praha venkov – JIH.
- Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech a Policie ČR Krajské ředitelství Policie 
Středočeského kraje, DI 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 dne 6.9.2021 žádost od žadatele Obec Babice, Na Návsi 6, 251 01 Babice, IČ: 00240028, kterou 
na základě plné moci zastupuje Ing. Jiří Křepinský, Za Zrcadlem 149, 251 01 Babice, IČ: 41127552,               
o vydání stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci z důvodu výstavby chodníku, 
dešťové kanalizace a VO. Protože navržená přechodná úprava provozu odpovídá zajištění bezpečnosti 
a plynulosti provozu a byla splněna zákonná podmínka pro vydání opatření obecné povahy, kterou je 
předchozí projednání s příslušným orgánem policie, bylo vydáno opatření obecné povahy.
Na základě výše uvedených stanovisek byla Odborem správních agend a dopravy Městského úřadu        
v Říčanech stanovena přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, jak je uvedeno                  
ve výrokové části.

Poučení
Opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po dni 
vyvěšení veřejné vyhlášky.
Proti opatření obecné povahy dle ust. § 173 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, nelze podat opravný prostředek.
Proti tomuto stanovení nejsou přípustné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním 
řízení.

         Marie Raková DiS. 
    oprávněná úřední osoba 

    „otisk úředního razítka“

Přílohy:
- dle textu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 5 dnů.

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

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:

Obdrží:
adresát
Policie ČR DI Praha venkov – JIH
Obec Babice (se žádostí o vyvěšení na úřední desku)
MěÚ Říčany – úřední deska 
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1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY  

 
 

Název stavby: OBNOVA A VÝSTAVBA CHODNÍKŮ V 
OBCI BABICE, OKRES PRAHA – 
VÝCHOD 
CHODNÍK PODÉL ULICE MLEJNSKÁ 

 
Místo stavby: k.ú. Babice (600601) 
 
Investor:  Obec Babice 

Na Návsi 6,  
251 01 Babice 

 
Dokumentace: DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÁ 

OPATŘENÍ 
 
Projektant části: Ing. Jiří Křepinský, autorizovaný inženýr 
pro  dopravní pozemní stavby, ČKAIT – 

0009618 
 Za Zrcadlem 149  
 251 01 Babice 
 tel: 777107125, 777241576 
 www.prinkom.cz 
 info@prinkom.cz 

 

2) PODKLADY 

 
Základním podkladem pro práce na předkládané dokumentaci byla 

projektová dokumentace pro vydání společného povolení dle přílohy 
č.11 vyhlášky č.405/2017 Sbírky. 

 
Dále to byly vstupní informace, údaje a požadavky objednatele.  
 
Platné důležité právní předpisy: 
 
• zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů, 
• zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 

změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
• vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 

zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
• vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí 

pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení 
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

• ČSN EN 12899 -1 Stálé svislé dopravní značení. Část 1: stálé dopravní 
značky, 
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• ČSN EN 12368 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - zařízení a 
příslušenství - návěstidla, 

• ČSN 73 6021 Světelné signalizační zařízení. Umístění a použití 
návěstidel, 

• ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení - požadavky na dopravní 
značení, 

• ČSN EN 1790 Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní 
značení - Předem připravené vodorovné dopravní značení. 

• TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích - druhé 
vydání, 

• TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích 

• TP 81 - Navrhování SSZ pro řízení silničního provozu. 
 

3) VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ 
PRACOVNÍCH MÍST    

 
1. Označování pracovních míst se provádí podle vzorových schémat. Tato 

schémata je nutno přizpůsobit konkrétní situaci. 
2. Vedení provozu v oblasti pracovního místa má být pro účastníky 

provozu snadno a jednoznačně rozeznatelné a pochopitelné. 
3. Dbá se, aby byla zaváděna jen taková opatření, která se pro označení 

pracovních míst považují za bezpečná a potřebná. 
4. Značky, světelné signály a dopravní zařízení související s pracovním 

místem se umísťují až bezprostředně před začátkem prací s 
ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, 
musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným 
vhodným způsobem tak, aby značky, světelné signály a dopravní 
zařízení nebyly viditelné z žádného jízdního směru. 

5. Značky, které mají význam jen v časově omezené době (např. jen v 
pracovní době), musí být mimo tuto dobu (např. v mimopracovní 
době) zrušeny škrtnutím, zakrytím nebo odstraněním. 

6. Dopravní značení musí být odpovídajícím způsobem aktualizováno v 
souladu s postupem prací a po jejich ukončení neprodleně 
odstraněno. 

7. Pokud je to možné, provádějí se práce spojené s označováním 
pracovního místa v době nízkých intenzit provozu, tj. mimo dopravní 
špičky. 

8. Při umísťování jednotlivých značek, světelných signálů a dopravních 
zařízení se postupuje ve směru pohybu dopravního proudu. Při 
odstraňování pracovního místa je lze odstraňovat ve směru pohybu 
dopravního proudu, a to až poté, kdy jsou všechny jízdní pruhy v 
tomto směru volně průjezdné. 

9. S pracemi, pro něž je pracovní místo zřizováno, smí být započato 
teprve tehdy, až jsou instalovány všechny značky, světelné signály 
a dopravní zařízení. 

10. Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu 
prací udržovány ve funkčním stavu a v čistotě a správně umístěny. 
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4) NÁVRH DIO - POPIS    

 
Předmětem předkládané dokumentace je návrh dopravně-inženýrských 

opatření (dále DIO) během výstavby chodníku podél ulice Mlejnská  
(silnice III/11313) v Babicích u Říčan v úseku od křižovatky ul.Mlejské 
s ul.Starobabická až po křižovatku ulic Mlejnská x Větrná. Důvodem 
pro návrh komunikace pro pěší je zvýšení bezpečnosti především 
chodců, ale i ostatních účastníků silničního provozu.  

Dopravní opatření spočívá v osazení provizorního svislého a vodorovného 
značení, které zajistí vyznačení staveniště a nutného záboru. 
Navržená přechodná opatření vycházejí ze závazných předpisů a 
splňují požadavky na zachování bezpečnosti provozu.     

 DIO je zpracováno tak, aby byly dopady na dopravu a bezpečnost 
silničního provozu minimalizovány.   

Návrh DIO je rozdělen na 6.fází, projektovaný zábor bude sloužit pro 
výstavbu chodníku včetně vykládky stavebního materiálu, manipulaci 
se zeminou a ostatními materiály a jejich zabudování na 
projektované místo.  

Objízdná trasa je navrhována pouze ve Fáze 3. 
 
1.Fáze 
 

• Částečná uzavírka v úseku od začátku úpravy jižně od křižovatky  
Starobabická x Mlejnská po vjezd do zemědělského areálu 

o zábor stavby pro provádění 
 osazení obrub 
 doplnění/opravy vozovky podél obrub 
 odvodnění (úprava příkopu) 

o obousměrný provoz v jednom (západním) jízdním pruhu bude 
řízen světelnou signalizací 

o délka omezení (mezi stopčárami) je 90m 
o výjezd ze zemědělského areálu nebude signalizován – řidiči 

vozidel přizpůsobí svoje chování sledováním provozu (i když 
nevidí na signály SSZ) 

2.Fáze 
 

• Částečná uzavírka v úseku od začátku úpravy jižně od křižovatky  
Starobabická x Mlejnská po ulici Krátkou 

o zábor stavby pro provádění 
 osazení obrub 
 doplnění/opravy vozovky podél obrub 
 odvodnění (dešťová kanalizace v prostoru chodníku) 
 veřejného osvětlení 

o obousměrný provoz v jednom (východním) jízdním pruhu 
bude řízen světelnou signalizací 

o délka omezení (mezi stopčárami) je 140m 
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o výjezd ze zemědělského areálu a ulice Krátké nebude 
signalizován – řidiči vozidel přizpůsobí svoje chování 
sledováním provozu (i když nevidí na signály SSZ) 

 
3.Fáze 
 

• Částečná uzavírka mezi ulicemi Krátká a Větrná 
o zábor stavby pro provádění 

 osazení obrub 
 doplnění/opravy vozovky podél obrub 
 odvodnění (dešťová kanalizace v prostoru chodníku) 
 veřejného osvětlení 

o obousměrný provoz v jednom (východním) jízdním pruhu 
bude řízen světelnou signalizací 

o délka omezení je 230m 
o výjezd z ulice Krátké a Polní nebude signalizován – řidiči 

vozidel přizpůsobí svoje chování sledováním provozu (i když 
nevidí na signály SSZ) 

o ulice Okružní a Větrná budou uzavřeny 
o v širší oblasti bude vyznačeny objízdné trasy – do ulice 

Okružní ze Starobabické přes ulici Matějková, Lomená a 
Kolmá 

 
4.Fáze 
 

• Částečné omezení ve východním jízdním pruhu po obou stranách 
napojení ul.Polní na Mlejnskou 

o zábor stavby pro provádění 
 osazení obrub 
 doplnění/opravy vozovky podél obrub 
 odvodnění (úprava příkopu) 

o délka omezení je 33,5m 
o obousměrný provoz zachován, v krátkém úseku dojde pouze 

k jednostrannému zúžení průjezdného profilu 
o před zúžením bude osazena 3 čočková světelná souprava 
o v jednopruhovém úseku s obousměrným provozem bude 

dopravním značením vyznačena přednost před protijedoucími 
vozidly 

 
5.Fáze 
 

• Částečné omezení ve východním jízdním pruhu v úseku mezi ulicí 
Krátkou a vjezdem do zemědělského areálu 

o zábor stavby pro provádění 
 osazení obrub 
 doplnění/opravy vozovky podél obrub 

o délka omezení je 43,0m 
o obousměrný provoz zachován, v krátkém úseku dojde pouze 

k jednostrannému zúžení průjezdného profilu 
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o před zúžením bude osazena 3 čočková světelná souprava 
o v jednopruhovém úseku s obousměrným provozem bude 

dopravním značením vyznačena přednost před protijedoucími 
vozidly 

 
6.Fáze 
 

• Částečné omezení v západním jízdním pruhu 
o zábor stavby pro provádění 

 zádlažby chodníku 
 terénních úprav 

o zádlažba chodníku a terénní úpravy budou prováděny 
postupně po mezikřiřovatkových úsecích v následujícím 
předpokládaném pořadí: 
 1. úsek od začátku úpravy jižně od křižovatky 

Starobabická – Mlejnská po ulici Krátkou 
 2. úsek mezi ulicemi Krátká a okružní  
 3. úsek mezi severním a jižním napojením ulice Okružní 

na ulici mlejnskou 
 4. úsek mezi ulicemi Okružní a Větrná (toto vyznačeno 

jako vzor v situaci – příloha 7) 
 5. úsek jižně od ulice Větrná 

o průjezdní profil nebude zúžen 
o značky C4b a Z4a budou osazeny nad obrubou. 

 

5) PROVEDENÍ ZNAČEK   

Značky užívané k označení pracovních míst musí být provedeny jako retroreflexní. 
Retroreflexní materiál svislých značek užitých na silnicích II. a III. třídy a na ostatních 
pozemních komunikacích minimálně třídy R´1 dle ČSN EN 12899-1. Retroreflexní materiál 
vodorovných značek musí splňovat ČSN EN 1463.   

 
 

6)    UMÍSTĚNÍ ZNAČEK   

  
Přenosné značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6m nad úrovní 

vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.    
Přenosné značky užité na silnici budou celolisované z hliníkových nebo ocelových 

pozinkovaných plechů s dvojitým ohybem po celém obvodu včetně rohů, vyztužené C 
profilem pevně spojeným se zadní stranou značky.    

Značky budou připevněny na červenobíle pruhované nosné konstrukce (sloupky) z 
FeZn profilu o průřezu 40x40mm a osazené do přenosných podstavců z recyklovaných 
materiálů.    
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7)    SVĚTELNÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ   

 
Světelné signalizační zařízení (SSZ) je zařízení, kterým se pomocí světelných 

signálů vytvářenými na návěstidlech (semafor) řídí a usměrňuje provoz.  
Používá se zejména tam, kde v důsledku pracovního místa je provedeno takové 

zúžení vozovky, že je možný provoz pouze v jednom jízdním pruhu a je nutno jej řídit 
střídavě pro každý směr jízdy. 

V rámci pracovního místa se užívají zejména přenosná SSZ tříbarevné soustavy 
s plnými kruhovými světly. V oblasti pracovních míst se zpravidla užívá průměr světelných 
polí 200mm. 

Návěstidlo se umísťuje po pravé straně jízdního pruhu, spodní okraj návěstní plochy 
musí být ve výšce minimálně 1,8m nad úrovní vozovky. 

Navrženy jsou v každé fázi vždy 2 návěstidla umístěna na koncích úseku se 
signalizací provozu a tato návěstidla budou synchronizována. 

SSZ musí okamžitě automaticky přejít do režimu přerušovaného žlutého světla 
v případě následujících poruch: 

• samovolné zastavení běhu programu 
• nefunkční žárovka červeného světla 
• chybný přenos povelů 
• chybný signální obraz. 

Není-li možno tento režim zabezpečit, potom musí systém všechna návěstidla 
vypnout. 

V příloze je uvedena tabulka s parametry řízení provozu pomocí SSZ. 
 

8)     PŘÍLOHY TECHNICKÉ ZPRÁVY 

Příloha 1 – Celostátní sčítání dopravy 2016 
Příloha 2 – Návrh řízení obousměrného provozu v jednom jízdním pruhu světelnou 

signalizací – dle TP 81  
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