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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ 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 Obce Jankov, Na Náměstí 14, 257 03 Jankov, IČ
00231916, podané dne 23. 1. 2018, doložené souhlasem Krajského ředitelství policie Středočeského
kraje, DI Benešov, ze dne 18. 1. 2018,
stanovuje
podle § 77 odstavec 1, písmeno c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5
zákona o silničním provozu a § 171 a následujících části šesté zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, formou opatření obecné povahy
přechodnou úpravu provozu na silnici II/150 na poz. parc. č. 1673/1, k. ú. Jankov
v úseku od čerpací stanice pohonných hmot (konec obce Jankov) za vyústění účelové
komunikace na poz. parc. č. 1635, k. ú. Jankov, vedoucí k Památníku bitvy u Jankova, v délce
cca 1 000 m,
z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na silnici II. třídy při konání kulturní akce u Památníku bitvy
u Jankova pořádané Obcí Jankov.
Dopravním značením bude snížena rychlost jízdy v tomto úseku na 30 km/hod. v obou směrech a to
umístěním svislých dopravních značek č. B 20a – „Nejvyšší dovolená rychlost“ s čísly 80, 50, 30
(značky zakazují řidiči překročit rychlost vyjádřenou na značce číslem v kilometrech za hodinu),
zároveň bude úsek označen svislými dopravními značkami č. A 22 – „Jiné nebezpečí“.
Umístění dopravního značení je patrné ze situace, která je přílohou tohoto stanovení.
Podmínky provedení dopravního značení:
1. Dopravní značení bude provedeno tak, jak je výše uvedeno a musí provedením odpovídat
vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,
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ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a příslušným platným normám
ČSN. Dále musí umístění a provedení dopravního značení odpovídat TP 66 „Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.
2. Městský úřad Votice, Odbor správních činností a dopravy si vyhrazuje právo stanovení změnit
nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna silničního provozu nebo veřejný zájem.
Termín stanovení dopravního značení: 3. 3. 2018 od 12:30 hod. do 17:00 hod.
Odpovědná osoba za osazení, údržbu a demontáž DZ:
Obec Jankov, Bc. Jitka Jonsztová – starostka obce, tel. č. 602 750 420
Odůvodnění
Městský úřad Votice, Odbor správních činností a dopravy stanovil přechodnou úpravu provozu na
základě návrhu Obce Jankov z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu.
Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a
nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá
účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
Městský úřad Votice na základě výše uvedeného oznamuje opatření obecné povahy ve věci stanovení
přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou.
Poučení
Podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

(otisk úředního razítka)
Ing. Vladimír Korec
vedoucí Odboru správních činností a dopravy
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.
Obdrží:
- Obec Jankov, Na Náměstí 14, 257 03 Jankov
- KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- Policie ČR, DI Benešov, K Pazderně 906, 256 01 Benešov
K vyvěšení na úřední desku:
- Městský úřad Votice, Komenského nám. 700, 259 17 Votice
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