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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, J. Masaryka 302, 258 14 Vlašim jako
správní orgán příslušný dle ustanovení § 124 odst. 6 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“), pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,
ve věci úplné uzavírky silnice č. II/112 v ul. Okružní ve Vlašimi (3 úseky) a ve smyslu ustanovení 171
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“správní řád“) a
s odkazem na ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu místní úpravu provozu na
pozemních komunikacích

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

přechodnou úpravu provozu a užití zařízení pro provozní informace
na silnicích č. II/112, č. II/125 a na místních komunikacích
(ul. Lidická, Navrátilova, Komenského, Blanická, Průmyslová), vše ve Vlašimi
pro úplnou uzavírku silnice č. II/112 a následné nařízení objížďky dle příloh, které jsou nedílnou
součástí tohoto stanovení, takto:
I.
Etapa – termín – 06.09.2021 – 19.09.2021 v úseku v km 20,501 – 20,886 (od křižovatky ul. Okružní
a Riegrova do poloviny křižovatky ul. Okružní a vjezdu do obchodní zóny) a v úseku v km staničení
21,105 – 21,325 (od poloviny křižovatky ul. Okružní, Lidická a Průmyslová ke křižovatce ul. Okružní
a Navrátilova);
II.
Etapa – termín 20.09.2021 – 30.09.2021 v úseku v km 20,886 – 21,105 (od poloviny křižovatky ul.
Okružní a vjezdu do obchodní zóny do poloviny křižovatky ul. Okružní, Lidická a Průmyslová).

Telefonní ústředna: +420 313 039 313

ID dat. schránky: zbjbfmb

Internet: www.mesto-vlasim.cz

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada.
Důvod stanovení přechodné úpravy provozu: oprava povrchu vozovky po objízdné trase při realizaci
stavební akce „II/112 Domašín – Zdislavice“.
Odpovědná osoba:

QUO s.r.o., V. Zárybnický tel. 737 797 211.

Další podmínky:
1) Provedení a umístění přechodného dopravního značení a zařízení, popř. užití světelných signálů,
bude provedeno 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, ve znění pozdějších předpisů. Při jejich umisťování se postupuje podle
TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, schválených Ministerstvem
dopravy pod č.j.: 532/2013-120-STSP/1 dne 31.07.2013 s odchylkami stanovenými TP 66
„Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, schválených
Ministerstvem dopravy č.j.: 21/2015-120/TN/1 dne 12. března 2015.
2)

Instalaci svislého dopravního značení provede oprávněná organizace (odborná osoba)
k provádění dopravního značení.

3)

Přechodné DZ č. B28 + dodatkové tabulky č. E13 a E8a budou umístěny dle přílohy tohoto
stanovení přechodné úpravy provozu 7 dní před zahájením uzavřených úseků.

4)

Pokud pominou důvody pro provedení přechodné úpravy provozu před stanoveným termínem,
bude neprodleně obnovena obecná a místní úprava provozu a tato skutečnost bude oznámena
odpovědnou osobou neprodleně správnímu orgánu.

5)

Veškeré přechodné dopravní značení a zařízení bude umístěno tak, aby nezasahovalo do
rozhledových poměru křižovatek, resp. Připojení účelových komunikací a sousedních
nemovitostí.

6)

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.

Odůvodnění:
Dne 19.08.2021 obdržel Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, J. Masaryka
302, 258 14 Vlašim, žádost společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 480 35 599, Pražská tř.
495/58, 370 04 České Budějovice v zastoupení dle doložených plných mocí M. Trenčinského, IČ: 742
89 501, M. Kudeříkové 1575, 256 01 Benešov, o stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu
úplné uzavírky silnice č. II/112, rozdělených na dvě etapy, přičemž: I. etapa je navržena v termínu od
06.09.2021 do 19.09.2021 v úseku v km 20,501 – 20,886 (od křižovatky ul. Okružní a Riegrova do
poloviny křižovatky ul. Okružní a vjezdu do obchodní zóny) a v úseku v km staničení 21,105 – 21,325
(od poloviny křižovatky ul. Okružní, Lidická a Průmyslová ke křižovatce ul. Okružní a Navrátilova) a II.
etapa v termínu od 20.09.2021 do 30.09.2021 v úseku v km 20,886 – 21,105 (od poloviny křižovatky
ul. Okružní a vjezdu do obchodní zóny do poloviny křižovatky ul. Okružní, Lidická a Průmyslová).
Stavební práce budou prováděny z důvodu oprava povrchu vozovky po objízdné trase při realizaci
stavební akce „II/112 Domašín – Zdislavice“.
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Správní orgán v rámci svých možností prověřil návrh a zabýval se i možnými alternativními
možnostmi vedení objízdných tras pro silniční dopravu i nákladní dopravu. Pro úplnost je nutné
uvést, že i zákon o pozemních komunikacích se zabývá důsledky a nároky v případě omezení
obecného užívání uzavírkami a objížďkami. V ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích je
mimo jiné uvedeno „Vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové
komunikace, po níž má být vedena objížďka, je povinen strpět bezúplatně provoz převedený na ni z
uzavřené pozemní komunikace“. Posouzení, hodnocení a určení objízdné trasy svěřují právní předpisy
správnímu orgánu, který vydává rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky, tj. v tomto
případě Městskému úřadu Vlašim, Odboru dopravy a silničního hospodářství, jako příslušnému
silničnímu správnímu úřadu. Pro toto tvrzení svědčí i ustanovení § 39 odst. 4 písm. c) vyhlášky č.
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, které taxativně určuje, že
rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky obsahuje „stanovení trasy objížďky“. V souladu
s ustanovením § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích, příslušný silniční správní úřad při
rozhodování zároveň dbá, aby uzavírka byla vždy omezena na nejkratší možnou dobu, objížďka byla
řádně technicky zabezpečena a byla z hlediska provozu vyhovující a aby byl umožněn přístup k
sousedním nemovitostem. Navíc v ustanovení § 2 přiznává zákon o pozemních komunikacích obcím,
na jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka účastenství v řízení o
uzavírce a objížďce s právem ochrany svých zájmů.
Tudíž řízení o povolení uzavírky a nařízení objížďky je právě tím řízením, kde si účastníci řízení mají
hájit svá práva ve vztahu k vedení trasy objížďky. Ochrany svých práv se v tomto řízení, jak je
uvedeno, účastníci vzdaly. Stanovením dopravního značení jsou v rámci procesu s ohledem na
konkrétní podmínky, bezpečnost a plynulost silničního provozu umisťovány konkrétní dopravní
značky na konkrétní místa na budoucí objízdné trase projednané a nařízené v řízení o povolení
uzavírky a nařízení objížďky. Stanovení přechodné úpravy provozu zabezpečuje, nikoliv určuje vedení
objízdné trasy.
Podle ustanovení § 13 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, se jedná o příslušenství (nikoliv součásti) pozemní komunikace. Odpovědnou osobou za
provedení stanovení je navrhovatel.
Dne 24.08.2021 projednal správní orgán přechodné dopravní značení s Policií ČR KŘ DI Benešov,
K Pazderně, 256 01 Benešov (viz DIO). Projednání s orgánem Policie ČR vychází z ustanovení § 77
odst. 3 zákona o silničním provozu, kde je konkrétně uvedeno: příslušný správní orgán projedná
návrh stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích nebo užití
zařízení pro provozní informace podle odstavce s dotčenými orgány. Dotčené orgány jsou jasně
vymezeny ustanovením § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu: dotčenými orgány při
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích jsou policie, jde-li o silnice,
místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace.
K návrhu přechodného dopravního značení se Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní
komunikaci ve věci umístění přechodného dopravního značení – světelné signály, příkazové a
zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné
dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy
provozu na pozemních komunikacích – vydává se opatřením obecné povahy. Taková přechodná
úprava provozu na pozemních komunikacích nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo
námitek (ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu).
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Poučení:
V souladu ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu, nelze proti opatření obecné povahy podat
opravný prostředek.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti 5-tým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Eva Matějková
oprávněná úřední osoba

Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno 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 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.

Přílohy: DIO

Obdrží:
Michal Trenčinský M. Kudeříkové 1575, 256 01 Benešov
Krajská správa a údržba silnic SK, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Policie ČR KŘ SK, DI Benešov, K Pazderně, 256 25 Benešov
Město Vlašim, odbor hospodářský a investiční, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim
Městská policie Vlašim, Komenského, 258 01 Vlašim
Policie ČR, OO Vlašim, J. Masaryka, 258 01 Vlašim
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