M Ě S T S KÝ Ú Ř A D VL A Š I M
odbor dopravy a silničního hospodářství
Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim
Číslo jednací : ODSH 28510/16 MaE
Číslo spisu: 5631/2016
Oprávněná úřední osoba: Eva Matějková
Telefon: 313 039 331
e–mail: podatelna@mesto-vlasim.cz

Ve Vlašimi dne 26.10.2016

Petr Pohůnek (10.4.1977)
Šternov 2
257 26 Divišov
Sdělení
Ve věci žádosti o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,
v platném znění sdělujeme následující:
Vámi udané dopravní značení na daném místě neobsahuje žádné opatření obecné
povahy vydané naším úřadem dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě žádosti o informace ve věci dopravního značení u Licoměrska provedl
správní orgán – E. Matějková – kontrolu dopravního značení na silnici č. II/125 ve
směru na Kácov v úseku od křižovatky se silnicí č. III/1127 k osadě Licoměrsko.
Konkrétně o DZ č. B20a „Nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h“.
Kontrola DZ byla provedena dne 25.10.2016 v 9,00 h.
Na místě samém bylo zjištěno, že v úseku od Licoměrska k výše uvedené křižovatce se
na silnici žádné dopravní značení (místní nebo přechodné) ve smyslu omezení rychlosti
nenachází.
Dále správní orgán sděluje k jednotlivým bodům žádosti:
1. požadujete oskenovanou kopii stanovení přechodného svislého DZ B20a se symbolem
max. rychlosti 50 umístěné na komunikaci II/125 a to ze směru od dálnice D1
směrem na Kácov mezi osadou Licoměrsko a křižovatkou s komunikací III/11127:
V příloze tohoto e-mailu zasíláme opatření obecné povahy pro stanovení přechodné
úpravy provozu vydané pro časový úsek od 19.9.2016 do 31.10.2016, stejně jako
schválené dopravně inženýrské opatření. Jedná se o uzavírku ve Zdebuzevsi, silnice
č. III/11127. Nicméně správní orgán i po telefonické dotazu (na žadatele) nezjistil, že
by toto dopravní značení bylo umístěno v souvislosti s touto uzavírkou.
DZ ve smyslu nejvyšší dovolené rychlosti „50 km/h“ na opatření obecné povahy pro
stanovení přechodné úpravy provozu ani na přiloženém dopravně inženýrském
opatření není.

2. požadoval jste oskenovat kopii žádosti, tedy na jakém podkladě bylo řešeno toto
požadované DZ:
Též je v příloze tohoto e-mailu. Jak je již uvedeno v bodě č. 1 časově by se mohlo
v souvislosti s Vámi požadovaným DZ jednat o žádost o uzavírku silnice č. III/1127,
průtah obcí Zdebuzeves, přestože nám toto žadatel nepotvrdil.
3. žádal jste oskenovanou kopii vyjádření PČR k požadovanému DZ:
Schválené DIO Policií k výše uvedené uzavírce, ale nikoliv k požadovanému DZ, dále
viz bod. č. 4.
4. kdo toto DZ schválil, na jakém základě a na jaký časový úsek je toto DZ osazeno:
Dopravní značení č. B20a „50 km/h“ (ve vámi udaném úseku) v souvislosti s touto
uzavírkou schváleno nebylo.
5. z jakého důvodu toto přechodné omezení rychlosti není řádně ukončeno přenosným
svislým DZ B20b:
Správní orgán nezjistil umístění předmětného dopravního značení.
Dle ustanovení § 3 odst. 3 Vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích, je zákaz, omezení nebo příkaz ukončen
nejbližší křižovatkou nebo příslušnou dopravní značkou.

Eva Matějková
oprávněná úřední osoba

Přílohy:
a) kopie opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu vydané na
uzavírku silnice č. III/11127 ve Zdebuzevsi
b) DIO výše uvedeného přechodného dopravního značení
c) žádost o výše uvedenou uzavírku

Vypraveno dne:
originál založen do spisu č.5631/2016

