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

Č.j. MÚ-S/OD/7843/2022-8 Hul
Vyřizuje: Iva Hulanová
Oprávněná úřední osoba
V Sedlčanech 20. června 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. 6 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 19. 4. 2022 AUTOSPORTKLUB RALLY Příbram v AČR, IČ: 22760865, Drahlín
165, 261 01 Příbram (dále jen „navrhovatel“) a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,
KŘPSK DI Příbram, č.j. KRPS-67901-2/ČJ-2022-011106 ze dne 14. 3. 2022
stanovuje
podle § 77 odst. 1 písm. c) a v návaznosti na ustanovení § 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 pozemních komunikacích:
silnice č. III/0184, III/0185, III/0186, II/105, II/119, III/10521, III/11441, III/11443, III/11438 a
místních komunikacích v katastrech obcí Dublovice, Příčovy, Sedlčany, Osečany, Kňovice,
Nalžovice, Křepenice, Prosenická Lhota, Štětkovice za účelem zajištění bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu v souvislosti s uzavírkou pro pořádání automobilové soutěže – 41. ročník Rally
Příbram, v rozsahu dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO) pro správní územní
ORP Sedlčany.
Termín: 23. 7. 2022
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1. Budou dodrženy podmínky orgánu Policie ČR KŘSK DI Příbram uvedené ve vyjádření č. j. KRPS67901-2/ČJ-2022-011106 ze dne 14. 3. 2022,
<0000> veškeré přechodné dopravní značení bude v souladu s platnými normami, vyhláškou č
294/2015 Sb. a bude osazeno v souladu s platnými technickými podmínkami 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. Zasahujícím vozidlům IZS musí být umožněn průjezd
uzavíranou oblastí bezodkladně. DI Příbram si vyhrazuje toto stanovisko a vyjádření k PDZ
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doplnit nebo činit návrhy a opatření v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na
dotčených komunikacích.
V průběhu samotného závodu budou všechny křižovatky (i výjezdy z účelových
komunikací, polních a lesních cest, které nejsou z DIO patrné), které jsou na trati
jednotlivých RZ fyzicky uzavřeny, aby nebylo možné vjetí nezúčastněného vozidla na trať
závodu.
Po ukončení dopravního omezení bude PDZ bezodkladně odstraněno, přičemž uzavřený
úsek může být pro ostatní provoz otevřen až ve chvíli, kdy se na komunikaci nebudou
nacházet žádné překážky, které byly vytvořeny v souvislosti s pořádáním závodu či vznikly
v jeho průběhu. Pořadatel nebo jím pověřená osoba se o tomto přesvědčí, teprve poté
může být vydán pokyn pro odstranění přechodného DZ, které označovalo uzavírku
komunikací.
2. Přechodné dopravní značení bude umístěno dle předloženého schéma, odsouhlaseného
dotčeným orgánem Policie ČR DI Příbram.
3. Přechodné dopravní značení bude instalováno odbornou firmou.
4. Osoba zodpovědná za umístění, údržbu a kontrolu přechodného DZ bude p. Petr Šefr, tel.
777 140 013.
5. Veškeré přechodné DZ bude umístěno tak, aby nezasahovalo do rozhledových poměrů při
výjezdu z vedlejších komunikací.
6. 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 65, 66 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.
7. 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.
Odůvodnění
Na základě podaného návrhu dne 19. 4. 2022 bylo navrhovatelem požádáno o stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: silnice č. III/0184, III/0185, III/0186,
II/105, II/119 III/10521, III/11441, III/11443, III/11438 a místních komunikacích v katastrech obcí
Dublovice, Příčovy, Sedlčany, Osečany, Kňovice, Nalžovice, Křepenice, Prosenická Lhota a
Štětkovice za účelem zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v souvislosti s uzavírkou
pro pořádání automobilové soutěže – 41. ročník Rally Příbram. K návrhu bylo předloženo DIO,
které bylo podle 77 odst. 3 zákona o silničním provozu projednáno s dotčeným orgánem Policie ČR
DI Příbram dne 14. 3. 2022.
Odbor dopravy a SH Městského úřadu Sedlčany návrhu na stanovení přechodné úpravy vyhověl a
přechodnou úpravu stanovil, neboť s ohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu je
třeba informovat řidiče o uzavírce silnice.
Městský úřad Sedlčany, Odbor dopravy a SH, v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o
silničním provozu nedoručoval návrh opatřením obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby
k podávání připomínek nebo námitek. Na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou
opatření obecné povahy ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích a místních
komunikacích.
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Poučení
V souladu s § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný
prostředek. Podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad OOP s právními předpisy
posoudit v přezkumném řízení, usnesení o zahájení řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti
opatření.
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.

Iva Hulanová v.r.
referent odboru dopravy a SH
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského
úřadu Sedlčany a Obecních úřadů Prosenická Lhota, Osečany, Kňovice, Křepenice, Nalžovice,
Dublovice, Příčovy, Štětkovice. Městský úřad Sedlčany a výše uvedené obecní úřady se žádají o
vyvěšení tohoto opatření na úřední desce po předepsanou dobu 15 dnů a o zaslání s potvrzeným
datem vyvěšení a sejmutí zpět zdejšímu správnímu orgánu.

Vyvěšeno dne: …………………………

Sejmuto dne: …………………………………...

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření.
Příloha:
Schéma s dopravním značením
Rozdělovník:
AUTOSPORT KLUB RALLY Příbram v AČR, Drahlín 165, 261 01 Příbram
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
ŘSD ČR, závod Praha, Na Pankráci 56/546, 145 00 Praha 4-Nusle
Obec Dublovice, Dublovice 33, 262 51 Dublovice
Obec Kňovice, Kňovice 6, 264 01 Sedlčany
Obec Křepenice, Křepenice 79, 264 01 Sedlčany
Obec Nalžovice, Chlum 21 Nalžovice, 262 93 Nalžovice
Obec Prosenická Lhota, Prosenická Lhota 20, 264 01 Sedlčany
Obec Příčovy, Příčovy 14, 264 01 Sedlčany
Obec Osečany, Osečany 21, 264 01 Sedlčany
Obec Štětkovice, Štětkovice 75, 264 01 Sedlčany
MěÚ Sedlčany, odbor majetku, náměstí T. G. Masaryka 32, 264 01 Sedlčany
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Dotčený orgán:
Policie ČR, KŘSK DI Příbram, Žežická 498, 261 23 Příbram V – Zdaboř č.j. KRPS-67901-2/ČJ-2022011106
Se žádostí o vyvěšení na úřední desce:
Městský úřad Sedlčany
Obecní úřad Dublovice
Obecní úřad Kňovice
Obecní úřad Křepenice
Obecní úřad Nalžovice
Obecní úřad Prosenická Lhota
Obecní úřad Osečany
Obecní úřad Příčovy
Obecní úřad Štětkovice
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