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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ MÍSTNÍ 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 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,
přísp. org., se předchozím souhlasem Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, DI Benešov ze
dne 19. 7. 2019, oznamuje v souladu s §171 - § 174 zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle §77 odst. 5 zákona o silničním provozu návrh na
opatření obecné povahy (dále jen „OOP“) stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích:
Osazení svislé dopravní značky č. B4 „Zákaz vjezdu nákladných automobilu“ a dodatkové tabulky E5
„Nejvyšší povolená rychlost“ s uvedením nejvyšší povolené hmotnosti 3,5 t na silnice III/1116, směr
Zahradnice, okr. Benešov.
Umístění dopravního značení je vyznačeno na situačních pláncích, které jsou přílohou tohoto návrhu.
Důvodem osazení DZ je zajištění bezpečnosti silničního provozu.
Osoba odpovědná za odbornou realizaci úpravy:
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org.
Odůvodnění:
Dne 1. 8. 2019 podala Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org. žádost o
stanovení místní úpravy provozu. Na umístění dopravního značení bylo v souladu s TP 65 – Zásady
dopravního značení na pozemních komunikacích a vyhláškou č 294/2015 Sb., kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích, zpracováno dopravní opatření, které bylo následně
PČR, DI Benešov v souladu s § 77 odst. 3) zákona o silničním provozu odsouhlaseno.
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Důvodem stanovení této úpravy je řešení dopravní situace, označení hlavní silnice a přednosti za
účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
Úpravou se stanovují povinnosti pro účastníky silničního provozu. Správní orgán v souladu
s ustanovením ů 77 odst. 5) zákona o silničním provozu a v návaznosti na § 171 - § 174 správního
řádu oznamuje návrh na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích OOP.
Správní orgán v souladu s ustanovením §77 odst. 5 zákona o silničním provozu a v návaznosti na §
171 - § 174 správního řádu oznámil návrh na stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích formou OOP. Návrh OOP byl vyvěšen na úřední desce MěÚ Votice 23. 9. 2019, byl
zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup, byl zveřejněn po dobu 15 dnů a zároveň byla
stanovena lhůta 30 dnů od zveřejnění návrhu pro podání písemných odůvodněných námitek a
připomínek.
Dne 14. 10. 2019 obdržel správní orgán námitku obce Olbramovice, Olbramovice 158, 259 01 Votice
proti návrhu opatření obecné povahy v řízení vedené pod sp. Zn. 23287/2019/SD-ZV.
Rozhodnutí o námitkách:
Městský úřad Votice, Odbor správních činností a dopravy, příslušný dle §124 odst. 6 zákona o
silničním provozu rozhodl v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, o námitkách obce Olbramovice, Olbramovice 158, 259 01 Votice, uplatněných
v námitce ze dne 14. 10. 2019, proti návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy
provozu v řízení vedeném pod sp. zn. 23287/2019/SD-ZV takto:
Námitky se v plném rozsahu zamítají.
Odůvodnění:
Obec Olbramovice podala dne 9.10.2019 připomínku, kterou silniční správní úřad vyhodnotil jako
námitku a vyzval obec Olbramovice k doplnění odůvodnění . Námitka Obce Olbramovice ze
14.9.2019 byla podána proti osazení svislé dopravní značky č. B4 „Zákaz vjezdu nákladných
automobilu“ a dodatkové tabulky E5 „Nejvyšší povolená rychlost“ s uvedením nejvyšší povolené
hmotnosti 3,5 t. Obec Olbramovice podala námitku k návrhu dopravního značení na základě reakcí
občanů trvale žijících v místní části Zahradnice a místních podnikatelů. Požaduje doplnit výše
uvedené značení o dodatkovou tabulku E13 „Dopravní obsluze vjezd povolen“ a to na silnici č.
III/1116 směr Zahradnice a silnici č.I/3 v obou směrech. Svůj požadavek odůvodňuje tím, že je třeba
zachovat „zajištění dopravní obslužnosti v naší místní části Zahradnice.“
K námitkám:
Městský úřad Votice podal návrh na stanovení místní úpravy provozu v souvislosti s žádostí Krajské
správy a údržby silnic Středočeského kraje, která se týká silnice III. třídy III/1116.
Zároveň byl požádán Krajský úřad Středočeského kraje o stanovení místní úpravy provozu na silnici č.
I/3. Důvodem žádosti bylo zajištění bezpečnosti silničního provozu. Pro stanovení místní úpravy
provozu bylo zpracováno dopravně inženýrské opatření, které bylo odsouhlaseno Policií ČR, KŘ
Středočeského kraje, DI Benešov dne 19. 7. 2019. Dne 17.10.2019 byly připomínky a námitky proti
návrhu stanovení místní úpravy provozu s Policií ČR, KŘSK, DI Benešov projednány ústně. Policie
vyslovila svůj nesouhlas vůči změnám dopravního značené od původního návrhu dopravně
inženýrského opatření a odkázala se na své vyjádření ze dne 15.5.2019, ve kterém žádá provedení
místní úpravy provozu na PK, tak jak je v návrhu stanovení pod č.j. 28094/2019/SD-ZV.
Městský úřad Votice, Odbor správních činností a dopravy upozorňuje na skutečnost, že není
oprávněn rozhodovat ve věcech týkajících se silnic I.třídy., kde je příslušným orgánem Krajský úřad
Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 00 Praha 5 – Smíchov. Městský úřad Votice zjistil, že
zmíněnému úřadu nebyla zaslána žádná námitka proti návrhu stanovení místní úpravy provozu a
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lhůta pro odvolání již skončila.
Městský úřad Votice se zabýval námitkou proti ustanovení místní úpravy provozu v souvislosti
s navrhovanou úpravou na silnici III. třídy č. III/1116, kde je příslušným správním orgánem.
Po zhodnocení veškerých náležitostí došel Městský úřad Votice k závěru, že rozšíření původního
návrhu není možné, neboť by bylo v rozporu s dopravním značením na silnici I. Třídy I/3. Dále uvádí,
že je možné požádat dle §77 odst. 7 zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a
§17 vyhlášky č. 294/2018 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Votice o výjimku z místní úpravy na pozemních komunikacích.
Správní orgán na základě posouzení námitek došel k závěru, že nedojde nepřiměřeným způsobem
k zasahování do práv, povinností nebo zájmů souvisejících s výkonem vlastnického práva občanů
trvale žijících v místní části Zahradnic a místních podnikatelů a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí o námitkách se podle § 172 odst. 5 správního řádu nelze odvolat ani podat
rozklad.
Na základě rozhodnutí o podaných námitkách, které je v souladu s § 172 odst. 5 správního řádu
součástí odůvodnění opatření obecné povahy, a po posouzení celé věci správní orgán stanovil místní
úpravu provozu tak, jak byl návrh předložen a to z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu.
Poučení:
Podle ustanovení §173 odst. 1 správního řádu toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti
patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.
Podle ustanovení § 173 odst. 22 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný
prostředek.

Bc. Kateřina Zvárová, DiS.
referentka Odboru správních činností a dopravy
Příloha: Dopravně inženýrské opatření
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:
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Obdrží:

KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
MěÚ Votice, Komenského nám. 700, 259 01 Votice, s žádostí o vrácení po sejmutí

z úřední desky

OÚ Olbramovice, Olbramovice 158, 259 01 Votice, s žádostí o vrácení po sejmutí

z úřední desky

Policie ČR, DI Benešov, K Pazderně 906, 256 01 Benešov
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