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M  Ě  S  T  S  K Ý    Ú  Ř  A  D    V L  A  Š  I  M 
odbor dopravy a silničního hospodářství 

Jana Masaryka 302, 258 14  Vlašim 

 
Číslo jednací :    ODSH 16516/16 LuE  
Číslo spisu:        511/2016 
Číslo evidenční: 2016/060               
 
Oprávněná úřední osoba: Eva Lupačová                     
Telefon: 313 039 331 
e–mail: podatelna@mesto-vlasim.cz 
 
Ve Vlašimi 17.6.2016 

SDS EXMOST spol. s r.o. 
Údolní 413/66 
602 00  Brno 

 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Opatření obecné povahy 
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

 
 Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, J. Masaryka 302, 258 14  
Vlašim jako správní orgán příslušný dle ustanovení  § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o 
provozu  na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), pro stanovení přechodné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích, na základě žádosti ve věci úplné uzavírky silnice č. II/150, most ev. 
č. 150-012 přes vodní nádrž Švihov společnosti SDS EXMOST spol. s r.o., IČ: 494 54 501, 
Údolní 413/66, 602 00  Brno,  po předchozím projednání s Policií ČR DI Benešov, K Pazderně, 
256 25  Benešov  ze dne 23.5.2016 (KRPS-169164-1/ČJ-2016-010106) a ze dne 16.6.2016       
a ve smyslu ustanovení 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „“správní řád“) a s odkazem na ustanovení § 77 odst. 5 zákona                     
o silničním provozu místní úpravu provozu na místních komunikacích  

 
s t a n o v u j e 

podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu 

 
přechodnou úpravu provozu a užití zařízení pro provozní informace 

na silnicích č. II/112, č. II/126, č. II/127, č. II/150, č. II/336,  
č. III/11223, č. III/11234, č. III/12511, č. III/12517, č. III/1261, č. III/1265, 

č. III/13020  
 (v působnosti ORP Vlašim viz příloha) 

od 27.6.2016, 8:00 h do 30.11.2016, 16:00 h 
 

mailto:podatelna@mesto-vlasim.cz


 

2 

 

uzavřený úsek 
most ev. č. 150-012 – obousměrně k uzavřenému úseku 
 DZ č. A15 (Práce na silnici) + DZ č. E3a (Vzdálenost „600 m“) 
 DZ č. B21a (Zákaz předjíždění)  
 DZ č. B20a (Nejvyšší dovolená rychlost „80 km/h“) 
 DZ č. B20a (Nejvyšší dovolená rychlost „60 km/h“) 
 B1 (Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech) + výstražné světlo + DZ č.  E13 („MIMO 

VOZIDLA S POVOLENÍM STAVBY“) + 2x výstražné světlo  + DZ č. Z2 (Zábrana pro označení 
uzavírky)  
 

silnice č. II/150 pře křížením se silnicí č. II/336 ve směru na Bezděkov 
 DZ č. IS11a (Návěst před objížďkou) 
 DZ č. IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky) 
 
silnice č. II/336 pře křížením se silnicí č. II/150 ve směru na Bezděkov 
 DZ č. IS11a (Návěst před objížďkou) 
 DZ č. IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky) 
 
silnice č. II/336 pře křížením se silnicí č. III/00311 - obousměrně 
 DZ č. IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky) 
 
silnice č. II/150 za křížením se silnicí č. III/13020 ve směru na Brzotice 
 DZ č. IP10b (Návěst před slepou pozemní komunikací) 

 
silnice č. III/13020 před křížením se silnicí č. III/11217 směrem na Bernartice 
 DZ č. IS11b (Směrová tabule pro vyznačení objížďky „BEZDĚKOV“) 

 
BRZOTICE 
silnice č. II/150 – 2 000 m před uzavřeným úsekem od Lokte 
 DZ č. IP10a (Slepá pozemní komunikace) + DZ č. E3a (Vzdálenost „2 000 m“) 

 
LOKET 
silnice č. II/150 před křížením se silnicí č. III/ 01822 ve směru na Alberovice 
 DZ č. IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky) 

 
silnice č. III/11217 za křížením se silnicí č. II/150 ve směru na Bernartice 
 DZ č. B13 (Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez 

„3,5 t“) + DZ č. E3a (Dodatková tabulka „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ A BUS“) 
 

silnice č. III/01822 za křížením se silnicí č. II/150 ve směru na Kačerov 
 DZ č. B13 (Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez 

„3,5 t“) + DZ č. E3a (Dodatková tabulka „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ A BUS“) 
 

NĚMČICE 
silnice č. III/11217 před křížením  s místní komunikací ve směru na Keblov 
 DZ č. IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky) 
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KEBLOV 
silnice č. III/11217 před křížením  se silnicí č. III/1261 ve směru na Sedmpány 
 DZ č. IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky) 
 
silnice č. III/1261 před křížením  se silnicí č. III/11227 ve směru na Němčice 
 DZ č. IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky) 
 
silnice č. III/1261 před křížením  se silnicí č. III/1262 ve směru na Sedmpány 
 DZ č. IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky) 
 
SEDMPÁNY 
silnice č. III/1261 před křížením  se silnicí č. III/1265 ve směru na Hulice 
 DZ č. IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky) 
 
silnice č. III/1265 před křížením  se silnicí č. III/1261 ve směru na Keblov 
 DZ č. IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky) 
 
HULICE 
silnice č. III/1265 před křížením  se silnicí č. III/1263 - obousměrně 
 DZ č. IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky) 
 
SOUTICE 
silnice č. II/126 před křížením se silnicí č. III/1263 - obousměrně 
 DZ č. IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky) 
 
TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 
silnice č. II/126 před křížením se silnicí č. II/127 - obousměrně 
 DZ č. IP22 (Změna organizace dopravy „MOST EV.Č.  150-012 SILNICE II/150 BRZOTICE 

BEZDĚKOV UZAVŘEN“) 
 DZ č. IS11b (Směrová tabule pro vyznačení objížďky „BEZDĚKOV“ ) 
 DZ č. IS11b (Směrová tabule pro vyznačení objížďky „BRZOTICE“ ) 
 
silnice č. II/127 před křížením se silnicí č. II/126 ve směru od Chlumu 
 DZ č. IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky) 
 
CHLUM 
silnice č. II/127 před křížením se silnicí č. III/1274 - obousměrně 
 DZ č. IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky) 
 
ZDISLAVICE 
silnice č. II/127 před křížením se silnicí č. III/12511 – obousměrně 
 DZ č. IP22 DZ č. IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky) 

 
silnice č. III/12511 před křížením se silnicí č. II/127 ve směru od Řimovic 
 DZ č. IP22 (Změna organizace dopravy „MOST EV.Č.  150-012 SILNICE II/150 BRZOTICE 

BEZDĚKOV UZAVŘEN“) 
 DZ č. IS11b (Směrová tabule pro vyznačení objížďky „BEZDĚKOV“ ) 
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 DZ č. IS11b (Směrová tabule pro vyznačení objížďky „BRZOTICE“ ) 
 

Extravilán 
křižovatka silnic č. II/112 a č. II/127 
silnice č. II/112 před křižovatkou ve směru na Kuňovice 
 DZ č. IS11a (Návěst před objížďkou) 
silnice č. II/127 před křižovatkou ve směru na Pravonín 
 DZ č. IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky) 
silnice č. II/127 před křižovatkou ve směru na Zdislavice 
 DZ č. IS11a (Návěst před objížďkou) 
silnice č. II/112 před křižovatkou ve směru na Vlašim 
 DZ č. IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky) 
 
silnice č. II/112 před křížením se silnicí č. III/11216 - obousměrně 
 DZ č. IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky) 
 
silnice č. II/112 před křížením se silnicí č. III/11217 - obousměrně 
 DZ č. IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky) 
 
silnice č. II/112 před křížením se silnicí č. III/11220 - obousměrně 
 DZ č. IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky) 
 
 
ČECHTICE 
křižovatka silnic č. II/112 a II/150 
silnice č. II/112 před křížením ve směru na Vlašim 
 DZ č. IS11a (Návěst před objížďkou) 
 DZ č. IS11b (Směrová tabule pro vyznačení objížďky „BEZDĚKOV“) 
 
silnice č. III/11223 před křížením ve směru od Jeníkova 
 DZ č. IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky) 
 DZ č. IS11b (Směrová tabule pro vyznačení objížďky „BEZDĚKOV“) 
 
silnice č. II/150 před křížením ve směru na Vlašim 
 DZ č. IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky) 
 
silnice č. II/112 před křížením ve směru na Křivsoudov 
 DZ č. IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky) 

 
silnice č. II/150 před křížením se silnicí č. III/11221 - obousměrně 
 DZ č. IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky) 

 
 
KŘIVSOUDOV 
silnice č. II/150 před křížením se silnicí č. III/11224 - obousměrně 
 DZ č. IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky) 
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silnice č. II/150 před křížením se silnicí č. III/11234 ve směru na Loket  
 DZ č. IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky) 

 
silnice č. III/11234 před křížením se silnicí č. II/150 směrem od Studeného 
 DZ č. IP22 (Změna organizace dopravy „SILNICE II/150 SMĚR LEDEČ N.S. UZAVŘENA“) 
 DZ č. IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky) 
 
 
silnice č. II/150 před křížením se silnicí č. III/11234 směrem na Čechtice 
 DZ č. IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky) 
 
silnice č. II/150 před křížením se silnicí č.III/11220 smřem na Loket 
 DZ č. IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky) 

 
silnice č. II/150 před křížením se silnicí č. III/11220 ve směru na Čechtice 
 DZ č. IS11b (Směrová tabule pro vyznačení objížďky „BEZDĚKOV“) 
 
DZ č. IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky) bude umístěno na pozemních 

komunikacích v průběhu objízdných tras pro uzavírku mostu ev. č. 150-012 dle přiloženého 

DIO, které je nedílnou součástí tohoto Opatření obecné povahy pro stanovení přechodné 

úpravy provozu na pozemních komunikacích. 
 

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada. 

 

Důvod stanovení přechodné úpravy provozu: provádění stavebních prací na rekonstrukci 
mostu a přilehlé silnice v rámci stavby: „II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012“ v termínu od 
27.6.2016, 8:00 h do 30.11.2016, 16:00 h. 

 

Odpovědná osoba:  

DZ – P. Janků, vedoucí střediska DZ, SDS EXMOST spol. s r.o., mob.: 724 040 943; 

zhotovitel – P. Račanský, SDS EXMOST spol. s r.o., stavbyvedoucí, mob.: 777 454 397. 

 
Další podmínky: 
1. 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. Instalaci svislého dopravního značení provede oprávněná organizace (odborná osoba) 

k provádění dopravního značení.  
 

3. Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství si vyhrazuje právo toto 
stanovení změnit či doplnit, pokud si to bude vyžadovat změna situace v silničním 
provozu nebo veřejný zájem. 
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Odůvodnění: 
 

 Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství,  J. Masaryka 302, 258 14  
Vlašim, obdržel žádost společnosti SDS EXMOST spol. s r.o., IČ: 494 54 501, Údolní 413/66, 
602 00  Brno o stanovení přechodné úpravy provozu v rámci stavební akce: „II/150 
Brzotice, most ev. č. 150-012“ z důvodu úplné uzavírky pro provádění stavebních prací 
v termínu od 27.6.2016, 8:00 h do 30.11.2016, 16:00 h.  

 
K žádosti bylo doloženo DIO, které bylo projednáno s Policií ČR KŘ DI Benešov, K Pazderně 
906, 256 01  Benešov dle písemného vyjádření ze dne 23.5.2016 vydané pod č.j.: KRPS-
169164-1/ČJ-2016-010106 a ze dne 16.6.2016 (viz DIO – doplněné z ústního jednání ze dne 
2.6.2016). 

 
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: 
 

V souladu ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu, nelze proti opatření obecné povahy 
podat opravný prostředek.  
 
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti 5-tým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 
 
 
  
 
Jiří Vondruška 
vedoucí odboru dopravy  a silničního hospodářství 

 
Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-ti dnů     

            a také zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 
 
 

Vyvěšeno dne: _________________     Sejmuto dne: ____________________ 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí. 

 
 
Obec Loket, Bernartice, Keblov, Hulice, Chlum, Kuňovice, Městys Křivsoudov, Městys 
Čechtice, Zdislavice a Město Trhový Štěpánov  (obec je povinna v souladu s ustanovením § 25 odst. 

3 správního řádu písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 5 dnů. Současně 
žádáme zaslat potvrzení   o vyvěšení na úřední desce příslušné obce). 
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Příloha: DIO 

 
 

Obdrží  : 
SDS EXMOST spol. s r.o., IČ: 494 54 501, Údolní 413/66, 602 00  Brno  
Obec Křivsoudov, IČ: 002 32 076, 257 66  Křivsoudov 
Obec Loket, IČ: 002 32 165, Brzotice 45, 257 65  Čechtice 
Obec Bernartice, 257 65  Čechtice 
Město Trhový Štěpánov, 002 32 874, Dubějovická 269, 257 63  Trhový Štěpánov 
Městys Čechtice, IČ: 002 31 550, Nám. Dr. Tyrše 56, 257 65  Čechtice 
Obec Kuňovice, IČ: 004 73 553, Kuňovice 7, 257 65  Čechtice 
Městys Zdislavice, IČ: 002 33 072, 257 64  Zdislavice 
Obec Chlum, IČ: 004 73 529, Chlum 42, 257 63  Trhový Štěpánov 
Obec Keblov, IČ: 002 31 975, Keblov 75, 257 65  Čechtice 
Obec Hulice, IČ: 002 31 801, Hulice 33, 257 63  Trhový Štěpánov 
Krajská správa a údržba silnic SK, Zborovská 81/11, 150 00  Praha 5 Smíchov  
Policie ČR KŘ DI Benešov, K Pazderně, 256 25  Benešov 
 
 
 
 
Vypraveno dne: 


		2016-06-17T10:28:08+0200
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