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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Městský úřad Votice, Odbor správních činností a dopravy (dále jen „správní orgán“), jako příslušný
správní úřad ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 124 odstavec 6 a §
77 odst. 1 písm. c) 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 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, přísp. org., se sídlem Zborovská
11, 150 21 Praha 5, IČO: 000 66 001, doložené souhlasem Krajského ředitelství policie České
republiky, ÚO Benešov, dopravního inspektorátu ze dne 9. 1. 2019, vydává podle § 77 odst. 5 zákona
o silničním provozu a v souladu s § 171 - § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), opatření obecné povahy (dále jen „OOP“)- stanovení
místní úpravy provozu na silnici č. III/12144 v tomto rozsahu:
-

-

Stávající dopravní značení na mostu č. 12144-3 přes trať ČD před Střezimíří bude upraveno
následovně:
Na svislé dopravní značce č. B 13 – „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost
přesahuje vyznačenou mez, bude nově uveden údaj 13 t (dosud 18 t), na dodatkové tabulce
č. E 5 bude nápis „Jediné vozidlo 18 t“ (dosud 25 t).
V obcích Mezno a Střezimíř budou umístěny svislé dopravní značky č. B 13 – Zákaz vjezdu
vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez, s dodatkovými tabulkami č.
E 3a – Vzdálenost, s nápisy 2 km v Mezně a 500 m ve Střezimíři

Umístění dopravního značení na silnici III/12144 bude podle schématu dopravního značení
odsouhlaseného PČR, DI Benešov, které je přílohou tohoto stanovení.
Důvodem stanovení místní úpravy provozu je zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
Změnou místní úpravy provozu dojde k úpravě provozu na mostu ev. č. 12144-3 (Most přes trať ČD
před Střezimíří) po provedené hlavní prohlídce – snížení zatížitelnosti mostu.
Termín osazení dopravního značení: do 6 měsíců od nabytí účinnosti stanovení místní úpravy
provozu

1

Osoba odpovědná za odbornou realizaci úpravy: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
přísp. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, kontaktní osoba Mgr. Milan Plachý – cestmistr
Podmínky provedení dopravního značení:
- Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Dále bude
splňovat požadavky platných TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních
komunikacích. Dopravní značení bude odpovídat ČSN EN 12 899 – 1 Stálé svislé dopravní
značení.
Odůvodnění:
Dne 29. 11. 2018 obdržel správní orgán žádost Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,
přísp. org., o stanovení místní úpravy provozu spočívající v zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá
hmotnost přesahuje 13 t, jediné vozidlo 18 t, na most ev. č. 12144-3 na silnici č. III/12144 před obcí
Střezimíř (ve směru od Mezna) z důvodu nutnosti snížení zatížitelnosti mostu po provedené hlavní
mostní prohlídce. Stávající dopravní značení na mostě bude změněno, na omezení vjezdu vozidel na
most bude upozorněno v obci Mezno a obci Střezimíř.
Návrh byl odsouhlasen dne 9. 1. 2019 PČR DI Benešov.
Úpravou se stanovují odlišné povinnosti pro účastníky silničního provozu oproti obecné úpravě
provozu na pozemních komunikacích, obsažené v zákoně o silničním provozu. Správní orgán
v souladu s ustanovením § 77 odst. 5) zákona o silničním provozu a v návaznosti na § 171 - § 174
správního řádu stanovil místní úpravu provozu na pozemních komunikacích OOP.
Návrh OOP byl vyvěšen na úředních deskách MěÚ Votice, OÚ Střezimíř a OÚ Mezno, byl zveřejněn
po dobu 15 dnů a zároveň byla stanovena lhůta 30 dnů od zveřejnění návrhu pro podání písemných
odůvodněných námitek a připomínek. Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani
připomínky.
Správní orgán na základě posouzení žádosti a po jejím projednání v souladu s ustanovením § 77 odst.
1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a v návaznosti na § 171 - § 174 správního
řádu stanovil místní úpravu provozu tak, jak je výše uvedeno.
Poučení:
Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat proti OOP opravný prostředek.
Podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu nabývá OOP účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení
veřejné vyhlášky

Ing. Miluše Slunečková
referentka Odboru správních činností a dopravy
Příloha: Schéma dopravního značení – 1 strana
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Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úředních deskách Městského úřadu Votice,
Obecního úřadu Střezimíř a Obecního úřadu Mezno po dobu nejméně 15 dnů. Vývěsní lhůta začíná
den následující 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 má vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Votice, kde bylo vyvěšeno dne 3. 4.
2019.

Vyvěšeno dne…………………………….

Sejmuto dne……………………………

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky:

Obdrží:
- KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- Policie ČR, DI Benešov, K Pazderně 906, 256 01 Benešov
K vyvěšení na úřední desku s žádostí o vrácení potvrzeného vyvěšení po uplynutí vývěsní lhůty
- MěÚ Votice, Komenského nám. 700, 259 01 Votice,
- OÚ Střezimíř, Střezimíř 110, 257 87
- OÚ Mezno, Mezno 57, 257 86 Miličín
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