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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, J. Masaryka 302, 258 14 Vlašim,
v souladu s ustanovením § 124 odst. 1 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“) jako orgán státní správy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích a v souladu s ustanovením § 172 odst. 4 a 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti, po předchozím písemném
stanovisku Policie ČR DI Benešov, K Pazderně, 256 25 Benešov a v souladu s ustanovením § 124
odst. 6 zákona o silničním provozu

stanovuje
podle ustanovení 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

místní úpravu provozu na pozemních komunikacích – silnice II/150, č. III/1265 a č. III/11217, dle
příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření.
z důvodu: dokončení SO 07-130 „Úprava silnice III/1265“; SO 07-131 „Úprava silnice III/11217“ a SO
07-132 „Úprava silnice II/150“ v rámci stavby „D1 modernizace – úsek 07, Exit 56 Soutice – Exit 66
Loket“.
Další podmínky:
1.

Instalace svislého dopravního značení bude provedena dle výše uvedeného a to v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona o silničním provozu a dle Vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v souladu se Zásadami dopravy ČR a
Ministerstvem vnitra ČR a v souladu s ČSN-EN 12899-1.

2.

Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství si vyhrazuje právo toto stanovení
změnit či doplnit, pokud si to bude vyžadovat změna situace v silničním provozu nebo veřejný
zájem.

Telefonní ústředna: +420 313 039 313

ID dat. schránky: zbjbfmb

Internet: www.mesto-vlasim.cz

Odůvodnění:
Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, J. Masaryka 302, 258 14 Vlašim,
obdržel dne 30.09.2019 žádost společnosti EUROVIA CS, a.s., Odštěpný závod oblast Čechy střed,
Závod Praha východ, Nedokončená 1332, 198 00 Praha 9 o stanovení místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích v územní působnosti ORP Vlašim na na silnicích č. II/150, č. III/1265 a č.
III/11217 dle příloh, které jsou součástí tohoto opatření z důvodu dokončení SO 07-130 „Úprava
silnice III/1265“; SO 07-131 „Úprava silnice III/11217“ a SO 07-132 „Úprava silnice II/150“ v rámci
stavby „D1 modernizace – úsek 07, Exit 56 Soutice – Exit 66 Loket“. Uvedeným dnem bylo zahájeno
řízení o povolení stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Dne 02.10.2019 pod č.j.: ODSH 39281/19 MaE byl návrh opatření obecné povahy Městským úřadem
Vlašim, odborem dopravy a silničního hospodářství, zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový
přístup a současně vyvěšen na úřední desce MěÚ Vlašim a Soutice s tím, že dotčené osoby (dle
správního řádu) mohou u správního orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření
obecné povahy podat písemné odůvodněné námitky a ostatní osoby, jejichž práva, povinnosti nebo
zájmy by mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou ve stejné lhůtě u správního
orgánu podat písemné připomínky.
K předmětnému stanovení místní úpravy provozu se vyjádřil příslušný orgán Policie ČR, Policie ČR KŘ
DI Benešov, K Pazderně, 256 25 ze dne 7.11.2019.
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ve věci umístění svislého stálého značení
spočívající v uložení účastníkům provozu omezení (povinností) nad rámec obecné úpravy provozu se
dle judikatury Nejvyššího správního soudu ze dne 29.5.2009 pod č.j.: 4Ao 1/2009-58, realizuje
formou opatření obecné povahy podle části šesté správního řádu.
Dne 18.10.2019 byl výše uvedený návrh na opatření obecné povahy sejmut z úřední i elektronické
desky. K návrhu opatření obecné povahy nebyly v zákonné lhůtě uplatněny žádné námitky ani
připomínky.
Poučení:
V souladu ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat
opravný prostředek.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti 15-tým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Eva Matějková
oprávněná úřední osoba
Návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15-ti dnů
a také zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: _________________
Sejmuto dne: ____________________
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.
Obec Hulice, Bernartice, Loket (obec je povinna v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu písemnost
bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů. Současně žádáme zaslat potvrzení o vyvěšení na úřední
desce příslušné obce).
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Příloha: DIO

Obdrží:
EUROVIA CS a.s., Nedokončená 1332, 198 00 Praha 9 – Kyje
Obec Hulice, 257 63 Trhový Štěpánov
Obec Bernartice, 257 65 Čechtice
Obec Loket, 257 65 Čechtice
Policie ČR KŘ DI Benešov, K Pazderně, 256 25 Benešov
Krajská správa a údržba silnic SK, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
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