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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,
ve věci ve věci úplné a částečné uzavírky silnice II/125 (úsek Vlašim, most ev.č. 125-019 – odbočka
sjezdu D1) a křižovatky silnic č. II/125, č. II/126 a nařízení objížděk 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
pozemních komunikacích

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

přechodnou úpravu provozu a užití zařízení pro provozní informace
na silnicích II. a III. třídy v územní působnosti ORP Vlašim takto:
ETAPA 1 – silnice II/125 - úplná uzavírka pro nákladní vozidla nad 3,5 t (DZ č. B4 „3,5 t“) mimo dopravní
obsluhu - úsek Vlašim, most ev.č. 125-019 ke křižovatce se silnicí č. II/126 (frézování od 10.03.2021 –
14.03.2021) v termínu 15.03.2021 – 31.03.2021, dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto stanovení;
ETAPA 2 – silnice č. II/125 - úplná uzavírka pro nákladní vozidla nad 3,5 t (DZ č. B4 „3,5 t“) mimo
dopravní obsluhu - úsek od křižovatky se silnicí č. II/126 k odbočce na sjezd k D1 (frézování úseku od
25.03.2021 – 31.03.2021) v termínu 01.04.2021 – 20.04.2021, dle přílohy, která je nedílnou součástí
tohoto stanovení;
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ETAPA 3a – křižovatka silnic č. II/125, č. II/126 a č. III/12513 - úplná uzavírka pro veškerou silniční
dopravu silnice č. II/126 a silnice č. III/12513 (cca 50,0 m od křížení) - částečná uzavírka silnice č. II/125
(cca 50,0 m – 70,0 m od křížení) v termínu 21.04.2021 – 23.04.2021, dle přílohy, která je nedílnou
součástí tohoto stanovení;
ETAPA 3b – křižovatka silnic č. II/125, č. II/126 a č. III/12513 - pro veškerou silniční dopravu úplná
uzavírka silnice č. II/125 (ve směru z Vlašimi neprůjezdná křižovatka), ostatní směry průjezdné v termínu
24.04.2021 – 26.04.2021, dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto stanovení.
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada.
Důvod stanovení přechodné úpravy provozu: oprava vozovky.
Odpovědná osoba:

SAT s.r.o., L. Skýva, tel: 606 606 152.

Další podmínky:
1)

Osazení 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.

Odůvodnění:
Dne 17.02.2021 obdržel Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, J. Masaryka 302,
258 14 Vlašim žádost společnosti SAT s.r.o., IČ: 494 51 251, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Jinonice
v zastoupení dle doložené plné moci společností ASIG s.r.o., IČ: 259 54 849, Budovatelů 324, 533 12
Chvaletice, o stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu částečné a úplné silnice č. II/125 a č. II/126
takto: ETAPA 1 – silnice II/125 - úplná uzavírka pro nákladní vozidla nad 3,5 t (DZ č. B4 „3,5 t“) mimo
dopravní obsluhu - úsek Vlašim, most ev.č. 125-019 ke křižovatce se silnicí č. II/126 (frézování od
10.03.2021 – 14.03.2021), termín úplné uzavírky pro nákladní vozidla: 15.03.2021 – 31.03.2021; ETAPA 2
– silnice č. II/125 - úplná uzavírka pro nákladní vozidla nad 3,5 t (DZ č. B4 „3,5 t“) mimo dopravní
obsluhu - úsek od křižovatky se silnicí č. II/126 k odbočce na sjezd k D1 (frézování úseku od 25.03.2021 –
31.03.2021), termín úplné uzavírky pro nákladní vozidla: 01.04.2021 – 20.04.2021; ETAPA 3a –
křižovatka silnic č. II/125, č. II/126 a č. III/12513 - úplná uzavírka pro veškerou silniční dopravu silnice č.
II/126 a silnice č. III/12513 (cca 50,0 m od křížení), částečná uzavírka silnice č. II/125 (cca 50,0 m – 70,0
m od křížení), termín úplné a částečné uzavírky: 21.04.2021 – 23.04.2021; ETAPA 3b – křižovatka silnic č.
II/125, č. II/126 a č. III/12513, úplná uzavírka silnice č. II/125 (ve směru od Vlašimi, ostatní směry
průjezdné) termín uzavírky: 24.04.2021 – 26.04.2021 pro opravu uvedených vozovek.
Dne 05.02.2021 projednal správní orgán přechodné dopravní značení s Policií ČR KŘ DI Benešov,
K Pazderně, 256 01 Benešov (viz DIO).
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K návrhu přechodného dopravního značení se 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.

Eva Matějková
oprávněná úřední osoba
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 Chlum, Zdislavice, Rataje, Kladruby, Pavlovice, Soutice, Vlašim a Trhový Štěpánov, je povinna v souladu s ustanovením § 25 odst. 3
správního řádu písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů. Současně žádáme zaslat potvrzení o vyvěšení
na úřední desce příslušné obce.

Přílohy: DIO

Dále obdrží:
Krajská správa a údržba silnic SK, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Policie ČR KŘ SK, DI Benešov, K Pazderně, 256 25 Benešov
Město Trhový Štěpánov, Dubějovická 269, 257 63 Trhový Štěpánov
Obec Chlum, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov
Městys Zdislavice, Zdislavice, 257 64 Zdislavice
Obec Rataje, Rataje 70, 258 01 Vlašim
Město Vlašim, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim
Obec Soutice, 257 71 Soutice
Obec Pavlovice, 258 01 Vlašim
Obec Kladruby, 258 01 Vlašim
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