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Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničníhohospodářství, J. Masaryka 302, 25814 Vlašim jako
správníorgán příslušnýdle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 36t/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách něktených zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon
o silničnímprovozu"), pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na
základě žádosti ze 26.04.2021, ve věci údržbovýcha stavebních prací na silnicích !!. a tll. třídy
v obvodu pŮsobnosti ORP Vlašim a ve smyslu ustanovení I7I zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
zněnípozdějšíchpředpisů (dále jen,,"správnírád"I a s odkazem na ustanovení §77 odst. 5 zákona o
siIničnímprovozu místníúpravu provozu na pozemních komunikacích

stanovuje

podle ustanovení§ 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu
přechodnou úpravu provozu a užitízařízenípro provozní informace
na silnicích !l. a tIl. třídy v obvodu územnípůsobnosti ORP Vlašim,
místních komunikací a veřejně přístupných účelovýchkomunikací
v termínu od 03.05.202L do 3L.L2.2021 dle Zásad pro přechodné dopravní značení(TP 66).

Ve]ikost dopravního značení:základní rozměrová řada.
DŮvod stanovení přechodné úpravy provozu: každodenníprovádění údržbovýcha stavebních prací na
silnicích ll. a lll. třídy vobvodu působnosti ORP Vlašim, které nevyžadují úplnéomezení silničního
provozu.

Dalšípodmínky:

1.

Přechodné dopravní značeníbude instalováno Zásad pro přechodné dopravní značení(TP 66).

Digitálně podepsal Eva Matějková
Datum: 27.04.2021 10:44:05 +02:00
Telefonníústředna:

+420313039313

lDdat.schránky:

zbjbfmb

lnternet: www.mesto-vlasim.cz

2.

Osazení svislého přechodného dopravního značeníbude provedeno dle výše uvedeného a to

v souladu s přísluŠnýmiustanoveními zákona o silničním provozu a dle Vyhláškv č.29al2O].5 sb.,

kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

3.

Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničníhohospodářství si vyhrazuje právo toto stanovení
změnit Či doplnit, pokud si to bude vyžadovat změna situace v silničnímprovozu nebo veřejný
zájem.

odůvodnění:
Dne 26,04.2021 obdržel Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničníhohospodářství, J, Masaryka
3O2, 258 74 VlaŠim, žádost společnosti BES s.r,o,, |Č: B7 92 553, Sukova 625, 256 O'J, Benešov
o stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu provádění údržbovýcha stavebních prací na silnicích
ll. a lll. třídy v obvodu ORP Vlašim, které nevyžadují úplnéomezení silničníhoprovozu v termínu od
03.05.2021 do 3t.t2.2O21. Firma BES s.r.o. zajišťuje běžnou údržbuna silnicích ll. a Ill. třídy v obvodu
ORP Vlašim na základě smlouvy o dílo pro Krajskou správu a údržbu silnic SK.
K Žádosti bylo doloženo projednání s Policií Čn rŘ Dl Benešov, K Pazderně 906, 256

LL03.ZO2I

a

vyjádření Krajské správy

KsUS/BNP/SR^/202I.

a

údržbysilnic SK

ze dne

0]. Benešov ze dne
IL,O3.2O27 pod zn.

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 ukládajícíúčastníku
silniČníhoprovozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydává se opatřením obecné povahy. Taková přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
nevyzývá dotČenéosoby k podávání připomínek nebo námitek (ustanovení § 77 odst. 5 zákona o
silničnímprovozu),

Poučení:
V souladu ustanovením

opravný prostředek.

§ 173 odst. 2 správního řádu, nelze proti opatření obecné povahy

podat

Opatřeníobecné povahy nabývá účinnostiS-tým dnem po dni vyvěšeníveřejné vyhlášky.

Eva Matějková

oprávněná úředníosoba
Opatření obecné povahy musí b,ýt vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-ti dnů
a také zveřejněno způsobem umožňujícímdálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

2Ý.+-?-x,l/l

sejmuto dne:
Razítko o podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšenío sejmutí.

obec je povinna v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřednídesce na dobu nejméně

15dnů.Současněžádámezaslatpotvrzeníovyvěšenínaúřednídescepříslušnéobce.
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