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 9525/17 MaE
Číslo spisu:
2250/2017
Číslo evidenční: 2017/046
Oprávněná úřední osoba: Eva Matějková
Telefon: 313 039 331
e–mail: podatelna@mesto-vlasim.cz
Vlašim, 5.4.2017
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ K.H. s.r.o.
Potoční 259
284 01 Kutná Hora

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 ze dne 29.3.2017 společnosti DOT Servis s.r.o.,
IČ: 288 93 492, Průmyslová 1813, 258 01 Vlašim v zastoupení na základě doložené plné moci
společnosti DOPRAVNÍ ZNAČENÍ K.H. s.r.o., IČ: 038 93 278, Potoční 259, 284 01 Kutná Hora,
ve věci úplné uzavírky silnice č. III/11220, most ev.č. 11220-3 v k.ú. Otročice (Borovnice),
po předchozím projednání s Policií ČR DI Benešov, K Pazderně, 256 25 Benešov ze dne
22.3.2017 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. II/112, č. III/11220 a č. III/11222
v územní působnosti ORP Vlašim

14.4.2017, 6:00 h do 30.10.2017, 18:00 h

uzavřený úsek silnice č. III/11220
Ø DZ č. B1 (Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech)
Ø DZ č. Z2 (Zábrana pro označení uzavírky)
silnice č. II/112 před křížením se silnicí č. III/11220 směrem na Čechtice
Ø DZ č. IS11a (Návěst před objížďkou)
Ø DZ č. IP10b (Návěst před slepou pozemní komunikací)
Ø DZ č. IS11b (Směrová tabule pro vyznačení objížďky „OTROČICE“)
silnice č. II/112 před křížením se silnicí č. III/11220 směrem na Vlašim
Ø DZ č. IS11b (Směrová tabule pro vyznačení objížďky „BOROVNICE“)
Ø DZ č. IP10b (Návěst před slepou pozemní komunikací) + dodatková tabulka „MOST
BOROVNICE OTROČICE UZAVŘEN“
silnice č. III/11220 za křížením se silnicí č. II/112 ve směru na Borovnici
Ø DZ č. IP10a (Slepá pozemní komunikace)
Ø DZ č. IP22 (Změna organizace dopravy „MOST BOROVNICE OTROČICE UZAVŘEN“)
silnice č. II/112 před křížením se silnicí č. II/112 ve směru na Vlašim
Ø DZ č. IS11b (Směrová tabule pro vyznačení objížďky „OTROČICE“)
silnice č. II/112 před křížením se silnicí č. III/11222 směrem na Čechtice
Ø DZ č. IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky)
silnice č. II/112 před křížením se silnicí č. III/11222 směrem na Vlašim
Ø DZ č. IP22 (Změna organizace dopravy „MOST BOROVNICE OTROČICE UZAVŘEN“)
silnice č. III/11222 před křížením se silnicí č. III/112 směrem od Otročic
Ø DZ č. IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky)
silnice č. III/11222 před křížením se silnicí č. III/11220 směrem na Vlašim
Ø DZ č. IP10b (Návěst před slepou pozemní komunikací) + dodatková tabulka „MOST
BOROVNICE OTROČICE UZAVŘEN“
silnice č. III/11220 před křížením se silnicí č. III/11222 směrem na Borovnici
Ø DZ č. IS11a (Návěst před objížďkou)
Ø DZ č. IS11b (Směrová tabule pro vyznačení objížďky „BOROVNICE“)
silnice č. III/11220 za křížením se silnicí č. III/11222 směrem na Borovnici
Ø DZ č. IP10a (Slepá pozemní komunikace)

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada.

Důvod stanovení přechodné úpravy provozu: provádění stavebních prací v rámci stavby:
„Oprava mostu ev. č. 11220-3, Most přes potok za obcí Borovnice“ v termínu 14.4.2017,
6:00 h – 30.10.2017, 18:00 h.
Odpovědná osoba: Bc. Jaroslav Nepraš, mob: 602 514 933.
Další podmínky:
1. Osazení svislého stálého dopravního značení bude provedeno dle výše uvedeného a to
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o silničním provozu a dle Vyhlášky
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
2. Instalaci svislého dopravního značení provede oprávněná organizace (odborná osoba)
k provádění dopravního značení.
3. 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 29.3.2017 obdržel Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství,
J. Masaryka 302, 258 14 Vlašim, žádost společnosti DOT Servis s.r.o., IČ: 288 93 492,
Průmyslová 1813, 258 01 Vlašim v zastoupení na základě doložené plné moci společnosti
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ K.H. s.r.o., IČ: 038 93 278, Potoční 259, 284 01 Kutná Hora o stanovení
přechodné úpravy provozu pro opravu povrchu vozovek z důvodu úplné uzavírky silnice
č. III/11220, most ev. č. 11220-3 v k.ú. Otročice pro provádění stavebních prací v rámci
stavby: „Oprava mostu ev. č. 11220-3, Most přes potok za obcí Borovnice“ v termínu
14.4.2017, 6:00 h – 30.10.2017, 18:00 h.
K žádosti bylo doloženo DIO, které bylo projednáno s Policií ČR KŘ DI Benešov, K Pazderně
906, 256 01 Benešov ze dne 22.3.2017 pod č.j.: KRPS-89347-1/ČJ-2017-010106 a pod č.j.:
KRPS-89347-2/ČJ-2017-010106.
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).

