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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“), na základě provedeného místního šetření ze dne 07.04.2022
přechodného dopravního značení stanoveného v souvislosti s úplnou uzavírku silnice č. III/1256 –
1. část, č.j.: ODSH 11535/22 MaE ze dne 21.03.2022 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 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

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

doplnění přechodné úpravy provozu a užití zařízení pro provozní informace takto:
Vyfrézovaný úsek silnice č. III/1256 ve Vlašimi, ul. Velíšská od křížení s ul. Pod Tratí na odbočku ke
stavebninám
ve směru z Vlašimi
DZ č. A15 Práce na silnici
DZ č. A7a Nerovnost vozovky
DZ č. B20a Nejvyšší dovolená rychlost „30“ km/h (zakrytí DZ č. IZ8b Konec zóny s dopravním omezením)
DZ č. B20b Konec nejvyšší dovolené rychlosti „30“ km/h
ve směru do Vlašimi
DZ č. A15 Práce na silnici
DZ č. A7a Nerovnost vozovky
DZ č. B20a Nejvyšší dovolená rychlost „30“ km/h
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Silnice č. III/1256 za křížením se silnicí č. 1257 (Znosim) – vyfrézovaný úsek - obousměrně
DZ č. A7a Nerovnost vozovky
Silnice č. III/1256 za křížením se silnicí č. 1258 (Dub) – vyfrézovaný úsek - obousměrně
DZ č. A7a Nerovnost vozovky
Silnice č. III/1256 u Vítova mlýna – vyfrézovaný úsek - obousměrně
DZ č. B20a Nejvyšší dovolená rychlost „70“ km/h
DZ č. B20a Nejvyšší dovolená rychlost „50“ km/h
DZ č. A15 Práce na silnici
DZ č. A7a Nerovnost vozovky
DZ č. B20a Nejvyšší dovolená rychlost „30“ km/h
DZ č. B26 Konec všech zákazů
Silnice č. III/1256 za křížením se silnicí č. 1259 (Hradiště) – vyfrézovaný úsek - obousměrně
DZ č. A7a Nerovnost vozovky
Termín osazení doplněné přechodné úpravy provozu : do 30.04.2022
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada.
Dopravní značení umístí (osoba zodpovědná za umístění, údržbu a demontáž dopravního značení.
Provedení a umístění přechodné úpravy provozu: v souladu se zákonem o silničním provozu,
vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, TP 65
a ČSN 12899-1.
Důvod doplnění stanovení přechodné úpravy provozu: při kontrole přechodného dopravního značení
byly zjištěny nerovnosti vozovky, na které je nutné s ohledem na bezpečnost silničního provozu řidiče
upozornit, aby nedocházelo ke kolizím. V celém úseku je prováděna údržba silnice č. III/1256.
Odpovědná osoba:

QUO s.r.o., T. Votruba, tel: 737 797 427.

Podmínky opatření obecné povahy:
1) Doplněná přechodná úprava provozu bude osazena pouze po dobu realizace stavebních prací
pro opravu povrchu vozovky silnice č. III/1256 v jednotlivých úsecích.
2) Dopravní značení, které by bylo v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryto,
nikoliv přelepenou škrtací páskou.
3) Jakmile pominou důvody osazení přechodné úpravy provozu, bude obnovena původní
úprava provozu.
4) Osoba zodpovědná za umístění, údržbu a demontáž DZ je povinna po celou dobu užití
doplňujícího přechodného dopravního značení, zajistit okamžitou a nepřetržitou údržbu
tohoto přechodného DZ tak, aby byla zajištěna jeho plná funkčnost. Přechodné dopravní
značení musí být pravidelně kontrolováno.
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Odůvodnění:

Městský úřad Vlašim vydal dne 21.03.2022 pod č.j.: ODSH 11535/22 MaE Opatřením obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích pro úplnou uzavírku silnice
č. III/1256 (v km cca 0,300 – 7,960) – 1. část (Veliš – Vlašim, ul. Velíšská na odbočce ke stavebninám).
Uzavírka výše uvedeného rozsahu byla povolena dne 28.03.2022 pod č.j.: ODSH 12687/22 MaE
takto: . Etapa - Úplná uzavírka - silnice č. III/1256; úsek: Veliš (křížení se silnicí č. III/1124) – Vlašim,
ul. Velíšská na odbočce ke stavebninám - termín uzavírky: 05.04.2022 – 06.04.2022; II. Etapa - Úplná
uzavírka - silnice č. III/1256; úsek: Veliš (křížení se silnicí č. III/1124) – křižovatka silnic č. III/1256 a
č. III/1258 (křižovatka Dub) - termín uzavírky: 07.04.2022 – 30.04.2022, přičemž tento úsek bude
rozdělen na dvě části s posuvným přechodným dopravním značením, kdy 1.část: silnice č. III/1256,
Veliš, křížení se silnicí č. III/1124 – křížení silnic č. III/1256 a č. III/1259 (křižovatka Hradiště) a 2. část:
silnice č. III/1256, Vítův mlýn – křižovatka silnic č. III/1256 a č. III/1258 (křižovatka Dub); III. Etapa Úplná uzavírka - silnice č. III/1256; úsek: křižovatka silnic č. III/1256 a č. III/1258 (křižovatka Dub) –
křižovatka silnic č. III/1256 a č. III/1257 (křižovatka Znosim) a úplná uzavírka silnice č. III/1256 ve
Vlašimi, ul. Velíšská v úseku od křížení s ul. Pod Tratí na odbočku ke stavebninám - termín uzavírky:
02.05.2022 – 15.05.2022.
Vzhledem k tomu, že se jedná o úsek cca 7,5 km, byly údržbové práce, které spočívají ve frézování,
čištění a zarovnávání krajnic a položením nového asfaltového povrchu, rozděleny do jednotlivých
etap tak, aby byla co nejvíc možná dostupnost obyvatel okolních obcí na jiné silniční sítě a tím
nebyla nadměrně zatěžována objízdná trasa po celou dobu celkového termínu uzavírky. Vzhledem
k tomu, že provádění prací při II. etapě bude prováděno úsekově posunem, provedl silniční správní
úřad při jejím zahájení tj. 07.04.2022 kontrolu přechodného dopravního značení, přičemž zjistil
nerovnosti opravované vozovky, která nebude v průběhu celé II. etapy uzavřena a na které je nutné
s ohledem na bezpečnost silničního provozu upozornit řidiče, aby nedocházelo ke kolizím a
případným škodám. Z toho důvodu bylo navrhnuto doplnění přechodného dopravního značení a to
s okamžitou platností do doby ukončení II. etapy, tj. do 30.04.2022.
Návrh přechodného dopravního značení byl projednán dne 07.04.2022 s dotčeným orgánem, kterým
je Policie 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.
MěÚ Vlašim, odbor dopravy, stanovil přechodnou úpravu silničního provozu, neboť shledal, že
doplnění přechodného dopravního značení je nutné z hlediska na bezpečnost silničního provozu
řidiče upozornit, aby nedocházelo ke kolizím a případným škodám, Návrh na doplnění stanovení
přechodné úpravy provozu odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost silničního provozu.
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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Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, na základě výše uvedeného oznamuje
veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy ve věci doplnění stanovení přechodné úpravy provozu
s okamžitou platností na silnici č. III/1256 (vyfrézované úseky) ve Vlašimi, ul. Velíšská od křížení
s ul. Pod Tratí na odbočku ke stavebninám; za křížením se silnicí č. 1257 (Znosim); za křížením se
silnicí č. 1258 (Dub); u Vítova mlýna a za křížením se silnicí č. 1259 (Hradiště)

Poučení o odvolání:
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. Právní
účinky doručení má výhradně doručení prostřednictvím úřední desky Města Vlašim.

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.

Dále obdrží:
Krajské ředitelství policie ČR KŘ DI Benešov, K Pazderně, 256 25 Benešov
Krajská správa a údržba silnic SK, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Obec Veliš, Veliš 1, 257 06 Louňovice p. Bl.
Obec Ostrov, Ostrov 5, 257 06 Louňovice p. Bl.
Obec Hradiště, Hradiště 6, 258 01 Vlašim
Obec Kondrac, Kondrac 3, 258 01 Vlašim
Město Vlašim, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Vypraveno dne:
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