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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Městský úřad Votice, Odbor správních činností a dopravy, jako příslušný správní úřad ve věcech
provozu na pozemních komunikacích, podle ustanovení § 124, odstavec 6 zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(zákon o silničním provozu), na základě žádosti společnosti Údržba silnic s.r.o., IČ.: 61681199, se
sídlem Osečany 80, 264 01 Sedlčany, podané dne 1. 11. 2018 pod č.j. 38930/2018/SD-KO,
odsouhlasené dne 1. 11. 2018 Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, DI Benešov,
stanovuje
podle § 77 odstavec 1, písmeno c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5
zákona o silničním provozu a § 171 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
formou opatření obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnicích 3. třídy č. III/1248,
III/1247, III/12411, III/12144 a silnici 2. třídy č. II/603 z důvodu úplné uzavírky silnice č. III/1248
v úseku Nasavrky - Nové Dvory. Uzavírka je povolena v rámci provádění stavebních prací
spojených s opravou živičného povrchu silnice č. III/1248.
Dopravní značení bude provedeno podle návrhu dopravně inženýrského opatření, které je nedílnou
přílohou tohoto stanovení.
Termín stanovení DZ: V termínu od 12. 11. 2018 do 14. 11. 2018.
Odpovědná osoba za osazení, údržbu a demontáž dopravního značení:
Miroslav Váňa, Údržba silnic s.r.o., tel.: 602 479 022
Odůvodnění
Městský úřad Votice, Odbor správních činností a dopravy, stanovil přechodnou úpravu provozu, na
základě žádosti společnosti Údržba silnic s.r.o., IČ.: 61681199, Osečany 80, 26401 Sedlčany, z důvodu
provádění stavebních prací spojených s opravou živičného povrchu silnice č. III/1248.
Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na

pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a
nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá
účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
Městský úřad Votice na základě výše uvedeného oznamuje opatření obecné povahy ve věci stanovení
přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou.
Poučení
Podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

(otisk úředního razítka)

Ing. Vladimír Korec
vedoucí Odboru správních činností a dopravy

Příloha: Dopravně inženýrské opatření

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Votice, Obecního
úřadu Mezno a Obecního úřadu Miličín po dobu nejméně 15 dnů. Vývěsní lhůta začíná dnem
následujícím po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním
(patnáctém) dni vývěsní lhůty. Písemnost se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Právní účinky pro nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy má vyvěšení na úřední desce
Městského úřadu ve Voticích, kde bylo vyvěšeno dne 5. 11. 2018.

Vyvěšeno dne: …………………….

Sejmuto dne: ………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Obdrží:
- Údržba silnic s.r.o., Osečany 80, 26401 Sedlčany,
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5,
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4,
- Obec Mezno, Mezno 57, 257 86 Miličín,
- Obec Miličín, Miličín 1, 257 86 Miličín,
- Policie ČR, KŘ Policie Stč. kraje, DI Benešov, K Pazderně 906, 256 01 Benešov.
K vyvěšení na úřední desku: s žádostí o vrácení potvrzeného vyvěšení po uplynutí vývěsní lhůty:
- Městský úřad Votice, Komenského nám. 700, 259 01 Votice,
- Obecní úřad Mezno, Mezno 57, 257 86 Miličín,
- Obecní úřad Miličín, Miličín 1, 257 86 Miličín.

