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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 odstavce 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 OHL ŽS, a.s., se sídlem Burešova 938/17, 602 00
Brno, Veveří, IČ 463 42 796, obdržené dne 2. 11. 2020,
stanovuje
podle § 77 odstavce 1 písmena c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5
zákona o silničním provozu a § 171 a následujících, části šesté zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, formou opatření obecné povahy
přechodnou úpravu provozu
– na silnici III. třídy č. III/12144, od křižovatky silnice č. III/12144 a II/603 až obec Mezno,
z důvodu modernizace železniční trati Sudoměřice – Votice, přeložení stávající silnice III/12144
mimo místo nové železniční zastávky.
Přechodná úprava provozu bude provedena dle Policií ČR schváleného dopravně inženýrského
opatření (DIO), které je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení.
Termín osazení dopravního značení – od 27. 11. 2020 do 30. 04. 2023.
Za umístění, údržbu, kontrolu a demontáž dopravního značení zodpovídá – OHL ŽS, a.s.,
Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří, IČ 463 42 796, kontaktní osoba: p. Karel Pololáník, tel.
702 293 065.
Provedení a umístění:
Přechodné dopravní značení bude provedeno a instalováno v souladu se Zásadami pro označování
pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66 (3. vydání). Barevně, rozměrově a umístěním
musí dopravní značení odpovídat příslušné platné normě ČSN, výše citovanému zákonu č. 361/2000
Sb., a vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a
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úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Viditelnost dopravních značek musí být
zajištěna ze vzdálenosti min. 50 m. Přechodné dopravní značení musí být průběžně kontrolováno. Po
ukončení prací na komunikaci musí být přechodné dopravní značení odstraněno.
Zodpovědná osoba je povinna po celou dobu užití DZ zajistit okamžitou a nepřetržitou údržbu DZ tak,
aby byla zajištěna jeho plná funkčnost. DZ musí být pravidelně kontrolováno. DZ, které je v rozporu s
přechodnou úpravou provozu, bude zneplatněno. Veškeré přechodné DZ bude umístěno tak, aby
nezasahovalo do rozhledových poměrů při výjezdu z vedlejších komunikací. DZ bude opatřeno
dostatečným počtem podstavců, aby nedocházelo vlivem povětrnostních podmínek (poryvy větru) k
jeho převrácení do průjezdního profilu komunikací a tak k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.
Odůvodnění
Městský úřad Votice, Odbor správních činností a dopravy obdržel dne 2. 11. 2020 návrh společnosti
OHL ŽS, a.s., se sídlem Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří, IČ 463 42 796 na stanovení
přechodné úpravy provozu na silnici III. třídy č. III/12144 v k. ú. Mezno. Důvodem umístění
přechodného dopravního značení je přeložení stávající silnice III/12144 mimo místo nové železniční
zastávky v rámci modernizace trati Sudoměřice – Votice. Návrh dopravního značení byl souhlasen
Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, územním odborem Benešov, dopravním
inspektorátem dne 30. 10. 2020. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. jako vlastník
a správce dotčené komunikace, souhlasil dne 2. 11. 2020 s dopravně inženýrským opatřením, za
předpokladu že nedojde k omezení ZÚ dotčené silnice. Odbor správních činností a dopravy Městského
úřadu Votice tak vyhověl návrhu na stanovení přechodné úpravy a přechodnou úpravu provozu
stanovil, s ohledem na zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 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. Městský úřad Votice na základě výše uvedeného oznamuje
veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnici
III/12144.
Poučení
Podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Opatření obecné povahy nabývá dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu účinnosti pátým
dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

otisk razítka
Ing. Kateřina Matasová
referentka Odboru správních činností a dopravy
Příloha: Schéma DZ
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Votice 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.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:
2

Obdrží:
- OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří, IČ 463 42 796
- KSÚS SK, přísp. org., 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 po sejmutí z úřední desky:
- Městský úřad Votice, Komenského nám. 700, 259 01 Votice
- Obecní úřad Mezno, Mezno 57, 257 86 Miličín, IDDS mmwajsb
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