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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  Elmoz Czech, s.r.o., Dr. E. Beneše 137, 257 51 
Bystřice, podané dne 22.6.2020, doložené souhlasem Krajského ředitelství policie Středočeského 
kraje, DI Benešov, souhlasem KSÚS SK, přísp. org.,,  

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 a následujících části šesté zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, formou opatření obecné povahy  
přechodnou úpravu provozu na silnicích č. III/12145 v k.ú. Líštěnec,  
z důvodu zajištění bezpečnosti  a plynulosti silničního provozu při provádění stavebních prací -  
protlak pod komunikací a výkopové práce v zeleném pásu v rámci stavby stavby „Líštěnec – kNN – 
97/3, č. st. IP-12-6016108“.  
 
Dopravní značení bude provedeno podle schémat pro označování pracovních míst v obci – 
schéma B/3 „Standardní pracovní místo. Zúžení jízdního pruhu“, schválených  Policií ČR,  která 
jsou nedílnou součástí tohoto stanovení.  
 
Termín osazení dopravního značení:  po dobu povoleného zvláštního užívání komunikace  
                                                                    13.7 – 22.7. 2020 
                                                                          
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 úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Viditelnost 
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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. Přechodná úprava provozu musí být provedena odbornou firmou. 

- MěÚ Votice, Odbor správních činností a dopravy si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo 
doplnit pokud to bude vyžadovat bezpečnost silničního provozu nebo důležitý veřejný zájem. 

 
Za umístění, údržbu, kontrolu  a demontáž dopravního značení zodpovídá :  Elmoz Czech, s.r.o., 
Zdeněk Dvořák, tel.: 778 881 597 
 

Odůvodnění: 
Městský úřad Votice, Odbor správních činností a dopravy stanovil přechodnou úpravu provozu na 
základě předloženého návrhu z důvodu 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 opatření obecné povahy ve věci stanovení 
přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou. 
Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí o 
zvláštním užívání komunikace,  které bude v předmětné věci vydávat příslušný silniční správní úřad. 
 

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 

 
 
Příloha: Schéma DZ – 1 strany 
 
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: 

- Elmoz Czech, s.r.o., Dr. E. Beneše 137, 257 51 Bystřice 
- 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 Smilkov, Smilkov 46, 257 90 Smilkov 
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