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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
NÁVRH STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Votice, Odbor správních činností a dopravy (dále jen „správní orgán“), jako příslušný 
správní úřad ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 124 odstavec 6 a § 
77 odst. 1 písm. c) 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 sídlem Zborovská 
11, 150 21 Praha 5, IČO: 000 66 001, 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 opatření obecné povahy (dále jen „OOP“)  na stanovení místní úpravy 
provozu na pozemních komunikacích na silnici II/150 v obci Jankov, k.ú. Jankov (ulice Blanická). 

Místní úprava provozu je navržena následovně:
- Na silnici II/150 budou osazeny svislé dopravní značky 
     č. P 2 (2 x) – Hlavní pozemní komunikace, které budou doplněny dodatkovými tabulkami 
                      č. E 2d – Tvar křižovatek                   
     č. A 13 – Zvířata s vyobrazením symbolu koně 
- Na silnici II/150 bude provedeno vodorovné dopravní značení
      č. V 18 – Optická psychologická brzda 
     
Umístění dopravního značení je navrženo dle dopravního opatření, které bylo odsouhlaseno PČR, DI 
Benešov, a je přílohou tohoto návrhu.

Důvodem místní úpravy provozu je zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci Jankov. 

Termín osazení DZ – do 6 měsíců od stanovení

Osoba n. organizace odpovědná za realizaci – KSÚS SK, přísp. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
  

Odůvodnění:
Dne 1. 10. 2018 obdržel správní orgán žádost Krajské správy a údržby silnic o stanovení místní úpravy 
provozu na silnici II/150 – v ulici Blanické v obci Jankov. Dopravní opatření na umístění  dopravního 
značení odsouhlasila PČR, Dopravní inspektorát Benešov, K Pazderně 906, 256 01 Benešov, dne 
27. 9. 2018.
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Důvodem místní úpravy provozu je zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci Jankov. 
Dle návrhu bude doplněno chybějící označení hlavní komunikace silnice II/150 v obci Jankov 
v nejbližších křižovatkách s místními komunikacemi instalací značek upravujících přednost č. P 2, 
které budou doplněny dodatkovými tabulkami č. E 2d, vyznačujícími skutečný tvar dvou po sobě 
následujících křižovatek a upřesňujícími, která komunikace je hlavní a která vedlejší. Toto značení 
bude doplněno jak ve směru na Votice, tak ve směru na Vlašim. 
Výstražná dopravní značka   č. A 13 upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může 
docházet k častému výskytu domácích zvířat, v tomto případě koní, na pozemní komunikaci. 
Ke zpomalení dopravy od Vlašimi je navrženo provedení vodorovného dopravního značení č. V 18, 
které opticky, popřípadě i akusticky vede řidiče ke snížení rychlosti vozidla. 
Dopravní značky musí být provedeny i umístěny v souladu s platnými TP 65 - Zásady pro dopravní 
značení na pozemních komunikacích, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu 
na pozemních komunikacích a TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních 
komunikacích.

Úpravou se stanovují odlišné povinnosti pro účastníky silničního provozu oproti obecné úpravě 
provozu na pozemních komunikacích, obsažené v zákoně o silničním provozu. Správní orgán 
v souladu s ustanovením § 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. 

Poučení:
Dle § 172 odst. 5 správního řádu mohou podat proti návrhu OOP písemné odůvodněné námitky ke 
správnímu orgánu do 30 dnů od zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce vlastníci nemovitostí, 
jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být OOP přímo 
dotčeny. 
V této lhůtě může dále podat písemné připomínky dle § 172 odst. 4) správního řádu kdokoli, jehož 
práva, povinnosti nebo zájmy mohou být OOP přímo dotčeny.
K později uplatněným námitkám, příp. připomínkám nebude přihlédnuto. Zmeškání úkonu nelze 
prominout. 

                       Ing. Miluše Slunečková
                       referentka Odboru správních činností a dopravy

Příloha: Dopravní opatření – 2 strany

Návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen na úředních deskách MěÚ Votice a OÚ Jankov po 
dobu 15-ti dnů a také zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Pro běh lhůt k podání námitek či připomínek je rozhodující vyvěšení na úřední desce MěÚ Votice, kde 
bylo vyvěšeno dne 17. 10. 2018.

Vyvěšeno dne…………………………….                Sejmuto dne……………………………

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky
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Obdrží:
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 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 potvrzeného vyvěšení po uplynutí vývěsní lhůty:
- MěÚ Votice, Komenského nám. 700, 259 01  Votice, 
- Obecní úřad Jankov, Na Náměstí  14, 257 03 Jankov, 
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