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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, 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“), jako
orgán státní správy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a
v souladu s ustanovení § 172 odst. 4 a 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě žádosti Městyse Načeradec, Zámecké
náměstí 152, 257 08 Načeradec ze dne 02.08.2018, po předchozím písemném vyjádření
Policie ČR KŘ DI Benešov, K Pazderně 906, 256 25 Benešov ze dne 22.08.2018 a v souladu
s ustanovením § 124 odst. 6 zákona o silničním provozu
stanovuje
dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu
místní úpravu provozu v obci Pravětice, na místní komunikaci III. třídy, č. 04c
DZ č. B 15 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez 2,1 m + sloupky
vymezující průjezdnost šířky komunikace. Toto značení bude instalováno obousměrně.
Důvod stanovení místní úpravy: zamezení vjezdu vozidel větších rozměrů a hmotnosti, která
způsobují škodu na přilehlých nemovitostech.
Podmínky, kterými je stanovena místní úprava provozu na pozemních komunikacích:
1. Dopravní značky musí svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat
zvláštním technickým požadavkům, především ČSN O1 8020 (ustanovení § 62 odst. 6
zákona o provozu).

2. Provedení a umístění dopravních značek musí splňovat požadavky technických
podmínek TR 65 „ Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ II.
vydání z roku 2002 CDV Brno pod ISBN-80-86502-04-X a vyhlášky č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikací
3. Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství si vyhrazuje právo toto
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích změnit nebo doplnit,
pokud si to bude vyžadovat změna situace v silničním provozu nebo veřejný zájem.
4. Odpovědná osoba za dodržení podmínek tohoto stanovení: Petra Bartoníčková,
starostka městyse, tel. č. 739 471 543.

Odůvodnění:
Dne 02.08.2018 obdržel Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství
žádost Městyse Načeradec, Zámecká 152, 257 08 Načeradec o stanovení místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích z důvodu umístění DZ č. B 15 – „Zákaz vjezdu vozidel ,
jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez mezi 2,1m + sloupky vymezující průjezdnost šířky
komunikace v obci Pravětice.
Doloženo: protokol z ústního jednání a místního šetření ze dne 22.08.2018.
Dne 17.09.2018 byl návrh pod č.j. ODSH 47014/2018StO opatření obecné povahy odborem
dopravy a silničního hospodářství MěÚ Vlašim zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový
přístup a současně vyvěšen na úřední desce MěÚ Vlašim s tím, že dotčené osoby mohou ve
lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy podat písemné
odůvodněné námitky a ostatní osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy by mohly být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou ve stejné lhůtě u správního orgánu podat
písemné připomínky.
K návrhu opatření obecné povahy nebyly v zákonné lhůtě uplatněny žádné připomínky.

Poučení:
V souladu ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy
podat opravný prostředek
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti 15 dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Jiří Vondruška
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