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ZNAKON, a.s. 

Sousedovice 44 
386 01  Strakonice 

 

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, ve věci úplné uzavírky silnice č. II/125 (v úseku: most ev.č. 125-
012 – Louňovice p. Bl.)   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  

 
s t a n o v u j e 

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

 
přechodnou úpravu provozu a užití zařízení pro provozní informace 

na silnicích č. II/125, č. II/150, č. II/127, č. III/1255, č. II/137, č. III/1288, 
 č. III/01817 a č. III/01818 a místních komunikací, 

vše v územní působnosti ORP Vlašim 
 

pro úplnou uzavírku silnice č. II/125 v úseku most ev. č. 125-012 – Louňovice 
p. Bl. (II etapy) v celkovém termínu od 8.10.2018, 8:00 h do 21.10.2018,      
17:00 h dle přílohy č. 1 a č. 2, které jsou nedílnou součástí tohoto stanovení. 

 

mailto:podatelna@mesto-vlasim.cz


Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada. 

Důvod stanovení přechodné úpravy provozu: provádění stavebních prací opravy povrchu 
vozovky v celkovém termínu 8.10.2018 – 21.10.2018. 

Odpovědná osoba:  František Blatský, mob.: 602 145 267. 
 
Další podmínky: 
 
1. Předmětné dopravní značení bude instalováno ve dvou etapách, přičemž I. etapa bude 

most ev.č. 125-012 – křižovatka s místní komunikací na obec Světlá, II. etapa křižovatka 
s místní komunikací – Louňovice p. Bl. 
 

2. Osazení přechodného 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. 
 

3. Instalaci svislého dopravního značení provede oprávněná organizace (odborná osoba) 
k provádění dopravního značení.  
 

4. 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 17.9.2018 obdržel Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství,               
J. Masaryka 302, 258 14  Vlašim, žádost společnosti ZNAKON a.s., IČ: 260 18 055, 
Sousedovice 44, 386 01  Strakonice,  o stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu úplné 
uzavírky silnice č. II/125 v úseku most ev.č. 125-012 – Louňovice p. Bl. , která bude probíhat 
ve dvou etapách: I. etapa most ev.č. 125-012 – křižovatka s místní komunikací na obec 
Světlá, II. etapa křižovatka s místní komunikací – Louňovice p. Bl, v celkovém termínu od 
8.10.2018, 8:00 h do 31.10.2018, 17:00 h z důvodu opravy povrchu vozovky. 

Dne 11.9.2018 projednal správní orgán přechodné dopravní značení s Policií ČR KŘ DI 
Benešov, K Pazderně, 256 01  Benešov (viz DIO). 
 
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).  

 



Poučení: 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
   
Jiří Vondruška 
vedoucí odboru dopravy  a silničního hospodářství 

 
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. 

 
 
Městys Načeradec, Městys Louňovice p. Bl. a Obec Kondrac (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). 

 
 
Příloha: č. 1 - DIO 
 
 
 
Obdrží: 
ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01  Strakonice 
Městys Načeradec, Zámecké náměstí 152, 257 08  Načeradec 
Obec Kondrac, Kondrac 3, 258 01  Vlašim 
Městys Louňovice p. Bl., J. Žižky 16, 257 06  Louňovice p. Bl. 
Krajská správa a údržba silnic SK, Zborovská 81/11, 150 00  Praha 5 Smíchov (oblast Benešov) 
Policie ČR KŘ SK, DI Benešov, K Pazderně, 256 25  Benešov 
 
 
 
 
 
 
 
Vypraveno dne: 
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