MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY
Odbor dopravy a silničního hospodářství
náměstí T. G. Masaryka 32, pracoviště Nádražní 336
264 80 Sedlčany

Č.j. MÚ-S/OD/17315/2022-4 Hof
Vyřizuje: Bc. Eva Hofmannová
V Sedlčanech 06. září 2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Sedlčany, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný orgán státní správy
ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 124 odst. 1 zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě
podaného návrhu dne 23.08.2022 společností Bross spol. s r.o., IČ: 46348620, Budějovická
601/128, 140 00 Praha 4 (dále jen „navrhovatel“) a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,
KŘSK DI Příbram dne 16.06.2021
stanovuje
v souladu s ustanovením § 124 odst. 6, § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním
provozu, a na základě § 171 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
přechodnou úpravu provozu na silnici č. III/11441 a místních komunikacích obce Prosenická
Lhota, části Prosenice, z důvodu bezpečnosti silničního provozu při částečném omezení provozu
na silnici č. III/11441 v obci Prosenická Lhota, části Prosenice, za účelem provádění stavebních
prací pro stavbu kanalizačního řadu a následné opravě povrchu komunikace, v rozsahu dle
předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO). Stavba bude probíhat po etapách. Při
provádění stavebních prací v nepřehledných úsecích bude provoz na silnici č. III/11441 řízen
světelnou signalizací.
Termín: 15.09.2022 – 15.10.2022
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1. Přechodné dopravní značení bude umístěno dle předloženého DIO a odsouhlaseno Policií ČR DI
Příbram dne 16.06.2021. Oprávněná firma provede instalaci DZ.
2. Budou dodrženy podmínky vyjádření orgánu Policie ČR DI Příbram, č. j. KRPS-138694-1/ČJ2021-011106 ze dne 16.06.2021. Stávající DZ, které bylo v rozporu s PDZ, bude zřetelně
zneplatněno. Veškeré DZ bude v souladu s platnými normami, vyhláškou č. 294/2015 Sb. a
bude osazeno v souladu s platnými TP 66 subjektem oprávněným k instalaci dopravního
značení. Osobou odpovědnou za PDZ bude prováděna pravidelná kontrola stavu tohoto
značení a v případě zjištěné závady na PDZ bude tato závada bezodkladně odstraněna.
3. Odpovědný subjekt za organizaci a dopravní značení, jeho kontrolu a případné udržování po
celou dobu přechodné úpravy provozu bude společnost Bross spol. s r.o., kontaktní osoba: p.
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4. Dopravní značení bude provedeno dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zásadami pro
dopravní značení na pozemních komunikacích č. TP 66, 65 schválenými Ministerstvem dopravy
ČR a Ministerstvem vnitra ČR a v souladu s ČSN 12899-1, kterou se doplňují vzorové listy VL 6.1
a ČSN 018020 a jejím dodatkem.
5. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným DZ bude překryto, příp. odstraněno a
po ukončení uvedeno do původního stavu.
6. Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Sedlčany si vyhrazuje právo toto stanovení
změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat změna situace v silničním provozu nebo
veřejný zájem.
7. Orgán Policie ČR má právo kontroly a předložení dalších podmínek, zajišťujících bezpečnost a
plynulost provozu na pozemních komunikacích.
Odůvodnění
Na základě podaného návrhu ze dne 23.08.2022 bylo navrhovatelem požádáno o stanovení
přechodné úpravy provozu na silnici č. III/11441 a místních komunikacích v obci Prosenická Lhota,
z důvodu bezpečnosti silničního provozu při částečném omezení provozu na silnici č. III/11441
v obci Prosenická Lhota, části Prosenice, za účelem provádění stavebních prací pro výstavbu
kanalizačního řadu a následné opravě povrchu komunikací, v rozsahu dle předloženého dopravně
inženýrského opatření (DIO). Návrh byl podle § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu projednán
s dotčeným orgánem Policie ČR DI Příbram dne 16.06.2021.
V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu se proto
dnešním dnem tímto opatřením obecné povahy stanovuje přechodná úprava provozu na silnici a
místních komunikacích dle přiloženého DIO.
Poučení
V souladu s § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný
prostředek.
Podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá opatření obecné povahy účinnosti pátým
dnem po vyvěšení. Písemnost se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Bc. Jan Krutina v.r.
vedoucí odboru dopravy a SH
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského
úřadu Sedlčany a Obecního úřadu Prosenická Lhota a dále žádáme o vrácení potvrzeného vyvěšení
po uplynutí vývěsní lhůty.
Vyvěšeno dne: ……………………

Sejmuto dne: …………………………………...
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Rozdělovník:
Bross spol. s r.o., Budějovická 601, 140 00 Praha 4
Obec Prosenická Lhota, Prosenická Lhota 20, 264 01 Sedlčany
Krajská správa a údržba silnic Střed. kraje, přísp. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Dotčený orgán:
Policie ČR KŘSK DI Příbram, Žežická 498, 261 23 Příbram V – Zdaboř, č. j: KRPS-138694-1/ČJ-2021011106
Se žádostí o vyvěšení na úřední desce:
Městský úřad Sedlčany
Obecní úřad Prosenická Lhota
Příloha:
Dopravně inženýrské opatření
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