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MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM  
Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim 
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ  

 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Opatření obecné povahy 
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

 
 Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, J. Masaryka 302, 258 01 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. III/12512 v k. ú. Pavlovice u Vlašimi z důvodu dopravního 
omezení vyvolaného realizací I. a II. etapy rekonstrukce mostu a výše uvedené silnice v rámci 
stavební akce: „III/12512, most ev. č. 12512-1 v obci Pavlovice“ v celkovém termínu od 26.09.2022 
do 28.02.2023 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 

 
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 

B1 (zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech), B28 (zákaz zastavení), E3a (vzdálenost), E13 (text 
nebo symbol), IJ4b (označník zastávky), IP22 (změna organizace dopravy), IS3c (směrová tabule s cílem 

přímo, vlevo nebo vpravo), IS11a (návěst před objížďkou), IS11b (směrová tabule pro vyznačení 
objížďky), IZ4a (obec), IZ4b (konec obce), S7 (přerušované žluté světlo) a Z2 (zábrana pro označení 

uzavírky) 

 
na silnicích č. III/12512, č. II/125 a místních komunikacích, vše v územní působnosti ORP Vlašim 

 
v celkovém termínu od 26.09.2022 do 28.02.2023 dle příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto 
Opatření obecné povahy (DIO). 

 
Etapizace: úplná uzavírka je rozdělena do dvou etap: 
I.etapa od 26.09.2022 do 28.02.2023 – rekonstrukce mostu přes potok v Obci Pavlovice, uzavřen bude 
pouze most ev. č. 12512-1 

Číslo spisu: 
znznznzn.:dddd     Město Vlašim 

2022/156  

Ze dne:  07.09.2022 

Starmosty s.r.o. 
Na Čihadle 958/57 
Praha – Dejvice 
160 00 Praha 

Naše značka: MUVL/ODSH/33538/2022/JELN 
Sp.zn.: ODSH/2018/2019-MaE Spisová zn. ODSH/6968/2022/JELN 

Oprávněná 
úřední osoba: Nella Jelínková 

Tel.: +420 313 039 333 

E-mail: nella.jelinkova@mesto-vlasim.cz 

Datum: 19.09.2022 
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II.etapa od 16.12.2022 do 28.02.2023 – rekonstrukce silnice č. III/12512, která bude uzavřena od 
křížení silnice č. II/125 a silnice č. III/12512 (směrem do intravilánu obce) přes Obec Pavlovice až na 
konec Obce Pavlovice. 

 
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada. 

 
Dopravní značení umístí: osoba zodpovědná za umístění, údržbu a demontáž dopravního značení. 

 
Provedení a umístění přechodné úpravy provozu: v souladu se zákonem o silničním provozu, 
vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, TP 65 a 
ČSN 12899-1. 

 
Důvod stanovení přechodné úpravy provozu: rekonstrukce mostu ev. č. 12512-1 přes potok v Obci 
Pavlovice v I. etapě a rekonstrukce silnice č. III/12512 v etapě II. 

 
Další podmínky 

 
1. Provedení a umístění přechodného dopravního značení a zařízení, popř. užití světelných signálů, 

bude provedeno dle výše uvedeného, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o 
silničním provozu a dle Vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou seč provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Při jejich umisťování se postupuje podle 
TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, schváleným Ministerstvem 
dopravy pod č. j.: 532/2013-120-STSP/1 dne 31.07.2013 s odchylkami stanovenými TP 66 „Zásady 
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, schválených Ministerstvem 
dopravy č. j.: 21/2015-120/TN/1 dne 12.03.2015. 

 
2. Instalaci svislého dopravního značení provede oprávněná organizace (odborná osoba) k provádění 

dopravního značení. 

 
3. Před umístěním PDZ musí být OT zkontrolována, musí být odstraněna vzrostlá vegetace zasahující 

do průjezdního profilu komunikace, případě do rozhledových polí křižovatek – zodpovídá žadatel. 

 
4. Za snížené viditelnosti bude zábrana pro značení uzavírky řádně osvětlena. 

 
5. V případě znečištění komunikace bude toto znečištění průběžně odstraňováno a po provedení 

prací bude komunikace řádně osvětlena. 

 
6. Po ukončení platnosti povolení na umístění PDZ a zařízení bude ihned toto PDS odstraněno a 

trvalé dopravní značení bude uvedeno do původního stavu. 

 
7. Pokud pominou důvody pro provedení přechodné úpravy provozu před stanoveným termínem, 

bude neprodleně obnovena obecná a místní úprava provozu a tato skutečnost bude oznámena 
odpovědnou osobou neprodleně správnímu orgánu. 

 
8. Veškeré přechodné dopravní značení a zařízení bude umístěno tak, aby nezasahovalo do 

rozhledových poměrů křižovatek, resp. připojení účelových komunikací a sousedních nemovitostí. 

 
9. 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 
 

Dne 07.09.2022 obdržel Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, J. Masaryka 
302, 258 01 Vlašim, žádost společnosti Starmosty s.r.o., IČ: 071 22 764, se sídlem Na Čihadle 958/57, 
Praha – Dejvice, 160 00 Praha, v zastoupení na základě plné moci ze dne 09.08.2022 společností 
VYZNAČ s.r.o., IČ: 019 16 297, se sídlem Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava, o úplnou uzavírku silnice č. 
III/12512 rozdělenou do dvou etap, kdy I. etapa bude probíhat od 26.09.2022 do 28.02.2023  - 
rekonstrukce mostu ev. č. 12512-1 (uzavřen bude pouze most) a II. etapa bude probíhat od 16.12.2022 
do 28.02.2023 – rekonstrukce silnice č. III/12512 (uzavřena od křížení silnice č. II/125 a silnice č. 
III/12512 - směrem do intravilánu obce přes Obec Pavlovice až na konec Obce Pavlovice), v rámci 
stavební akce: „III/12512, most ev. č. 12512-1 v obci Pavlovice“. 

 
Návrh přechodného dopravního značení byl projednán dne 19.09.2022 s dotčeným orgánem, kterým je 
Policie ČR, KŘ, DI Benešov, se sídlem K Pazderně 906, 256 01 Benešov. Projednání s orgánem Policie ČR 
vychází z ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu, kde je konkrétně uvedeno: „Příslušný 
správní orgán projedná návrh stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích nebo užití zařízení pro provozní informace podle odstavce s dotčenými orgány“. Dotčené 
orgány jsou jasně vymezeny ustanovením § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu: „Dotčenými 
orgány při stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích jsou policie, jde-li 
o silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace“. 

 
Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství vydal dne 09.09.2022 pod zn. 
MUVL/ODSH/33537/2022/JELN oznámení o zahájení řízení a seznámení s podklady, ve kterém oznámil 
všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení o povolení úplné uzavírky silnice 
č. III/12512 rozdělenou do dvou etap, kdy I. etapa bude probíhat od 26.09.2022 do 28.02.2023  - 
rekonstrukce mostu ev. č. 12512-1 (uzavřen bude pouze most) a II. etapa bude probíhat od 16.12.2022 
do 28.02.2023 – rekonstrukce silnice č. III12512 (uzavřena od křížení silnice č. II/125 a silnice č. 
III/12512 - směrem do intravilánu obce přes Obec Pavlovice až na konec Obce Pavlovice) v rámci 
stavební akce: „III/12512, most ev. č. 12512-1 v obci Pavlovice“ a stanovil účastníkům řízení 7-denní 
lhůtu vyjádřit se k podkladům, a to včetně způsobu jejich opatření, popř. navrhnout jejich doplnění. 

 
Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství návrhu vyhověl a stanovil přechodnou 
úpravu provozu, neboť shledal, že vzhledem k tomu, že při stavebních pracích se bude pohybovat větší 
množství pracovníků a strojů, je nutné úplné uzavření silnice, aby se tak předešlo případným kolizím 
s běžným silničním provozem. Pracovní místa je nutné taktéž odpovídajícím způsobem označit. Návrh 
na stanovení přechodné úpravy provozu odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost silničního 
provozu. 

 
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 povinnost odchylnou od obecné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích, vydává 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. 
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Nella Jelínková 
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 Pavlovice a Obec Kladruby jsou povinni 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obdrží: 
VYZNAČ s.r.o., Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p. o., Zborovská 11, 150 00 Praha 5 
Obec Pavlovice, Pavlovice 65, 258 01 Vlašim 
Obec Kladruby, Kladruby 70, 258 01 Vlašim 
Krajské ředitelství policie ČR KŘ DI Benešov, K Pazderně 906, 256 01 Benešov 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vypraveno dne: 
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