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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 3K Značky s.r.o., 
Jiráskova 1519, 251 01 Říčany, IČ 250 56 271, podané dne 16.6.2020, doložené písemným 
vyjádřením Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, DI Benešov, ze dne 19.5.2020, 
č.j. KRPS-100064-1/ČJ-2020-010106   
 

s t a n o v u j e 
 
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 II. a III. třídy ve správním obvodu Obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností Votice a místních komunikacích z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na 
pozemních komunikacích při provádění opakovaných činností spojených se správou, 
běžnou údržbou, odstraňováním havárií a opravami komunikací dle schémat č. C/1, C/2, 
C/4, C/5, C/6, C/10c, C/11, C/12, C/13, C/14, B/1, B/2, B/3, B/6, B/7, B/8, B/14.2, B/14.3, 
B/24, B/25.1, B/25.2, B/25.3 uvedených v „TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst 
na pozemních komunikacích“, 
 
Termín stanovení DZ: od nabytí účinnosti do 31. 3. 2021 
 
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada. 
 
Odpovědná osoba za osazení, údržbu  a demontáž DZ:  
                            3K značky s.r.o., Bc. Tadeáš Müller, tel.: 739 087 248 
 
 

 3K značky s.r.o. 
Jiráskova 1519 
251 01 Říčany 
IČ 250 56 271 



 

 

Další podmínky: 
1.  Přechodné dopravní značení bude instalováno Zásad pro přechodné dopravní značení 

(TP 66). Osazení svislého 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.  

2.  Městský úřad Votice, odbor správních činností a dopravy si vyhrazuje právo toto 
stanovení změnit či doplnit, pokud si to bude vyžadovat změna situace v silničním 
provozu nebo veřejný zájem. 

 
 
 
 

Odůvodnění: 
Dne 16.6.2020 obdržel Městský úřad Votice, odbor správních činností a dopravy, 
Komenského nám. 700, 259 01 Votice, žádost společnosti 3K značky, Jiráskova 1519, 251 01 
Říčany o stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu provádění údržbových a stavebních 
prací na silnicích II. a III. třídy v obvodu ORP Votice, které nevyžadují úplné omezení 
silničního provozu v termínu od nabytí účinností do 31.3.2021. Firma 3K značy s.r.o. 
zajišťuje běžnou údržbu na silnicích II. a III. třídy v obvodu ORP Votice na základě smlouvy 
o dílo pro Krajskou správu a údržbu silnic SK. K žádosti bylo doloženo projednání s Policií 
ČR KŘ DI Benešov, K Pazderně 906, 256 01 Benešov ze dne 19.5.2020. 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  
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Bc. Kateřina Zvárová, DiS. 
referentka odboru správních činností a dopravy 

 
 
 



 

 

 
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. 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
      -    3K značky s.r.o., Jiráskova 1519, 259 01 Říčany 
      -     KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
      -     Policie ČR, DI Benešov, K Pazderně 906, 256 01 Benešov 
 
K vyvěšení na úřední desku: 

- Obec Červený Újezd, 6 Červený Újezd 257 88 
- Obec Heřmaničky, 28 Heřmaničky 257 89 
- Obec Jankov, Na Náměstí 14, 257 03 Jankov 
- Obec Ješetice, Ješetice 22, 257 89 Heřmaničky 
- Obec Mezno, Mezno 57, 257 86 Miličín 
- Obec Miličín, 1 Miličín 257 86 
- Městys Neustupov, Neustupov 94, 257 86 Miličín 
- Obec Olbramovice, Olbramovice 158, 259 01 Votice 
- Obec Ratměřice, Ratměřice 72, 257 03 Jankov 
- Obec Smilkov, 46 Smilkov, 257 90 
- Obec Střezimíř, 110 Střezimíř 257 87 
- Obec Vojkov, Vojkov 16, Vrchotovy Janovice 257 53 
- Město Votice, Komenského nám. 700, 259 17 Votice 
- Městys Vrchotovy Janovice, 2 Vrchotovy Janovice 257 06 
- Obec Zvěstov, Zvěstov 113, 257 06 Louňovice pod Blaníkem 
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