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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, na
základě žádosti ve věci dostavby vodovodu na silnici č. III/12518, p. č. 743/1 v k. ú. Tichonice 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 silnici č. III/12518 v k. ú. Tichonice
v termínu od 25.11.2021 do 30.11.2021 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto Opatření obecné
povahy
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada.
Důvod stanovení přechodné úpravy provozu: dostavba vodovodu v rámci stavby „Tichonice – Soušice
kanalizace a ČOV“

Odpovědná osoba: Bc. Jaroslav Nepraš, tel.: 602 514 933
Telefonní ústředna: +420 313 039 313

ID dat. schránky: zbjbfmb

Internet: www.mesto-vlasim.cz

Další podmínky
1.

Přechodné dopravní značení bude instalováno dle Zásad pro přechodné dopravní značení (TP 66).
Viditelnost přechodného dopravního značení musí být zajištěna ze vzdálenosti minimálně 50,0 m.

2.

Stavební práce budou probíhat v termínu od 25.11.2021 do 30.11.2021.

3.

Dopravní značení bude instalováno dle tohoto stanovení přechodného dopravního značení a bude
svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům.

4.

Osazení svislého přechodného dopravního značení bude provedeno dle výše uvedeného, a to
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o silničním provozu dle Vyhlášky č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

5.

Přechodná dopravní značení budou užita jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to
nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost silničního provozu na pozemních komunikacích, nebo
jiný důležitý veřejný zájem a smějí být užívány jen pro nezbytně nutnou dobu.

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 16.11.2021 obdržel Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, J. Masaryka
302, 258 14 Vlašim, žádost společnosti VPK Suchý s.r.o., IČ: 270 85 201, se sídlem Komenského 12, 281
44 Zásmuky, zastoupené na základě plné moci ze dne 31.12.2020 společností Dopravní značení K.H.
s.r.o., IČ: 038 93 278, se sídlem Potoční 259, 284 01 Kutná Hora, o stanovení přechodné úpravy
provozu z důvodu dostavby vodovodu na silnici č. III/12518, p. č. 743/1 v k. ú. Tichonice v termínu od
25.11.2021 do 30.11.2021.
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 15.11.2021 bylo projednáno přechodné dopravní značení s Policií ČR KŘ DI Benešov, K Pazderně,
256 01 Benešov. 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.
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.

Nella Jelínková
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 Tichonice je povina 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.

Dále obdrží:
Krajská správa a údržba silnic SK p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Krajské ředitelství policie ČR KŘ DI Benešov, K Pazderně 906, 256 25 Benešov
Obec Tichonice, Tichonice 30, 257 63 Trhový Štěpánov
Dopravní značení K.H. s.r.o., Potoční 259, 284 01 Kutná Hora
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