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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“) a dle ustanovení § 77 odst. 1) zákona o silničním provozu

stanovuje
podle ustanovení 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 77
odst. 5 zákona o silničním provozu a v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
místní úpravu provozu
1. na silnici č. II/112 v Domašíně (před křížením s místní komunikací na Znosim)
spočívající v osazení svislé dopravní značky č. B24a (zákaz odbočování vpravo) doplněné o
dodatkovou tabulku č. E9 (nákladní vozidla) a svislé dopravní značky č. B24b (zákaz odbočování
vlevo) doplněné o dodatkovou tabulku č. E9 (nákladní vozidla) - viz příloha (list č. 2) tohoto
stanovení;
2. na místní komunikaci Domašín – Znosim (za křížením se silnicí č. II/112) v Domašíně
spočívající v osazení svislého dopravního značení č. A7b (zpomalovací práh) – 2x; DZ č. B20a
(nejvyšší dovolená rychlost „30“ km/h) – 2x; č. IP2 (zpomalovací práh) – 2x a dále 1 ks
zpomalovacího polštáře MP-SP65 - viz příloha (list č. 3) tohoto stanovení;
3. na místní komunikaci Domašín – Znosim – na výjezdu z obce Domašín
spočívající v osazení svislého dopravního značení č. A7b (zpomalovací práh) – 2x; DZ č. B20a
(nejvyšší dovolená rychlost „30“ km/h) – 2x; č. IP2 (zpomalovací práh) – 2x a dále 1 ks
zpomalovacího polštáře MP-SP65 - viz příloha (list č. 4) tohoto stanovení;
4. na místní komunikaci Znosim – Domašín na výjezdu ze Znosimi
spočívající v osazení svislého dopravního značení č. B4 (Zákaz vjezdu nákladních automobilů) – viz
příloha (list č. 5) tohoto stanovení.
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Termín osazení dopravního značení: bezprostředně po nabytí účinnosti opatření obecné povahy,
nejpozději do listopadu 2022.
Platnost stanovení místní úpravy provozu: po dobu omezení obecného užívání místní komunikace
Domašín – Znosim a silnice č. II/112.
Osoba odpovědná za realizaci místní úpravy provozu: Město Vlašim, IČ: 002 32 947, J. Masaryka
302, 258 01 Vlašim
důvod: zakázání odbočení nákladních vozidel na místní komunikaci Domašín – Znosim, která
z důvodu šířkového uspořádání a směrového vedení neumožňuje bezpečný provoz tranzitních
nákladních vozidel a z toho důvodu je její obecné užívání omezeno DZ č. B4 a další dopravní značení
je navrhnuto z důvodu rychlosti projíždějících silničních vozidel s ohledem na bezpečnost obyvatel
v dotčené lokalitě v návaznosti na šířkové uspořádání a proto je navrženo DZ B20 a zpomalovací
polštář včetně upozornění.

Podmínky stanovení místní úpravy provozu:
1.

Provedení a umístění svislého dopravního značení a dopravního zařízení musí být v souladu
bude provedena dle výše uvedeného a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a s
vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a
musí odpovídat platným technickým normám a technickým podmínkám, zejména TP 65.
Především musí být dodrženy minimální vzájemné vzdálenosti dopravního značení.

2.

Ve lhůtě 10-ti pracovních dnů po dokončení osazení stanoveného dopravního značení a
dopravního zařízení bude zdejší správní orgán osobou zodpovědnou za realizaci místní úpravy
provozu písemně vyzván ke kontrole osazeného dopravního značení.

Odůvodnění:
Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, J. Masaryka 302, 258 14 Vlašim,
obdržel žádost Města Vlašim, IČ: 002 32 947, J. Masaryka 302, 258 01 o stanovení místní úpravy
provozu na silnici č. II/112 v Domašíně a na místní komunikaci Domašín – Znosim z důvodu šířkového
uspořádání a směrového vedení, které neumožňuje bezpečný provoz tranzitních nákladních vozidel
a z důvodu rychlosti projíždějících silničních vozidel s ohledem na bezpečnost obyvatel v dotčené
lokalitě v návaznosti na šířkové uspořádání. Rychlost projíždějících vozidel je vzhledem k šířkovému
uspořádání místní komunikace kolizní a především nákladní vozidla, která místní komunikaci využívají
místo okolních silnic způsobují kolize a zároveň dochází ke škodám na majetku sousedních
nemovitostí.
Odbor dopravy a silničního hospodářství neprojednal návrh místní úpravy provozu ve smyslu
ustanovení § 77 odst. 2 zákona o silničním provozu, neboť odboru dopravy byl již navrhovatelem
předložen návrh s vyznačeným souhlasem dotčeného orgánu (Krajské ředitelství policie SK, územní
odbor Benešov, dopravní inspektorát) ze dne 16.06.2022 a zdejší správní orgán návrh policie ČR
převzal v celém rozsahu, aniž ho jakkoliv pozměňoval. Odbor dopravy má tedy za to, že smysl
ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu byl tímto naplněn.
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Odbor dopravy svým opatřením ze dne 22.06.2022 pod č.j.: MUVL-ODSH 25119/22 MaE oznámil
zahájení řízení o návrhu opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu spočívající
v osazení dopravního značení B24a (zákaz odbočování vpravo; č. B24b (zákaz odbočování vlevo);
č. E9 (nákladní vozidla); č. A7b (zpomalovací práh); č. B20a (nejvyšší dovolená rychlost „30“ km/h);
č. IP2 (zpomalovací práh); 1 ks zpomalovacího polštáře MP-SP65 a č. B4 (Zákaz vjezdu nákladních
automobilů) a ve smyslu ustanovení § 172 správního řádu vyzval dotčené osoby a vlastníky
nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy by mohli být přímo dotčeny, k uplatnění písemných
připomínek nebo námitek k návrhu.
Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné připomínky a námitky.
Dne 08.07.2022 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.
Po provedeném řízení dospěl správní orgán k závěru, že návrhu na stanovení místní úpravy provozu
vyhoví a místní úpravu provozu stanovil. Ke stanovení přistoupil z důvodu šířkového uspořádání a
směrového vedení místní komunikace, které neumožňuje bezpečný průjezd nákladních vozidel
obousměrně, což bylo v minulosti potvrzeno způsobenými škodami na majetku a současně z důvodu
rychlosti projíždějících vozidel danou lokalitou. Odbor dopravy zároveň usoudil, že ochrana práv
obyvatel a vlastníka místní komunikace a s místní komunikací sousedících nemovitostí převážila
právo účastníků silničního provozu, konkrétně tranzitujících vozidel, nad obecné užívání dotčené
místní komunikace. Tranzitní nákladní vozidla projíždějící obcí Domašín mohou spojení s ostatními
obcemi dosáhnut i s výhradním použitím silnic II. a III. tříd, které v obci Domašín vedou, není nutné
využívat nevyhovující místní komunikaci.

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 (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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Dále obdrží:
Policie ČR KŘ DI Benešov, K Pazderně, 256 25 Benešov
Krajská správa a údržba silnic SK, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Stránka 4 z 4

