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MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM  
Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim 
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ  

 

 

V e ř e j n á  v y h l á š k a 

Opatření obecné povahy 

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

 

Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim, IČ: 

002 32 947 jako správní orgán příslušný dle  ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.,              

o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o silničním provozu“), pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 

komunikacích, na základě žádosti společnosti ROBSTAV k.s., Domažlická 522/99, 318 00 Plzeň ze dne 

07.08.2019, kterou na základě plné moci zastupuje QUO s r.o., Křižíkova 2158, 256 01 Benešov,  po 

předchozím projednání s Policií ČR DI Benešov ze dne 31.07.2019 ve věci stanovení přechodné úpravy 

provozu na silnici č. II/113 a č. III/11124  a  ve smyslu ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a  dle ustanovení § 77 odst. 5   zákona            

o silničním provozu na pozemních komunikacích 

 
stanovuje 

podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu 
doplnění dopravního značení B1+E4  pro 

 

přechodnou úpravu provozu a užití zařízení pro provozní informace na silnicích č. II/113 a                 

č. III/11124 v působnosti ORP Vlašim   

po dobu úplné uzavírky silnice č. II/113 – Rozhodnutí vydané 19.03.2019 pod č.j. ODSH 8324/19 

k.ú. Bílkovice  (dle přílohy DIO), které je nedílnou součástí tohoto stanovení 

Důvod stanovení přechodné úpravy provozu: uzavírka -  rekonstrukce mostu ev. č. 113-014 přes 

potok Bílkovice. 

   

  

 
QUO s r.o. 
Křižíkova 2158 
256 01 BENEŠOV 

Naše značka: ODSH 23276/19-STO 
Sp.zn.: ODSH/2593/2019-STO Spisová zn. ODSH/758/2019-STO/130 

Oprávněná 
úřední osoba: Olga Šťastná 

Tel.: +420313039333 

E-mail: olga.stastna@mesto-vlasim.cz 

Datum: 07.08.2019 
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Důvod doplnění dopravního značení B1+E4: Z důvodu plynulosti a bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích. 

Stanovení přechodné úpravy provozu vydané dne 23.04.2019 pod č.j. 12451/19 platí v celém 

rozsahu, podmínky uvedeného stanovení zůstávají v platnosti. 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 07.08.2019 obdržel Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, žádost 

společnosti ROBSTAV k.s., Domažlická 522/99, 318 00 Plzeň,  IČ: 274 30 774, kterou na základě plné 

moci zastupuje společnost  QUO, s.r.o., Křižíkova 2158, 256 01 Benešov, IČ: 264 87 985 o doplnění 

dopravního značení B1+E4 (viz DIO) z důvodu plynulosti a bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích. Stanovení přechodné úpravy provozu vydané dne 23.04.2019 pod č.j. 12451/19 platí 

v celém rozsahu, podmínky uvedeného stanovení zůstávajíc v platnosti.  

 

 

Poučení: 
 
V souladu ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu, nelze proti opatření obecné povahy 
podat opravný prostředek. 
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 

 
   
 
 
Olga Šťastná 
Oprávněná úřední osoba 
 
 
 
Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů a také 
zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
Obec je povinna v souladu s ustanovením §25 odst. 3 správního řádu písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na 
dobu nejméně 15 dnů. Současné žádáme zaslat potvrzení o vyvěšení na úřední desce příslušné obce. 

 
 
Vyvěšeno dne …………………………                                          Sejmuto dne …………………………….. 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky 
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Příloha: DIO 
 
Obdrží: 
ROBSTAV k.s., Domažlická 522/99, 318 00 Plzeň 
QUO s r.o. Křižíkova 2158, 256 01 Benešov 
Krajská správa a údržba silnic SK, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
Policie ČR KŘ DI Benešov, K Pazderně, 256 01 Benešov 
Obec Ctiboř, Ctiboř 37, 258 01 Vlašim 
Obec Libež, Libež 53, 257 26 Divišov 
Obec Všechlapy, Všechlapy 27, 257 26 Divišov 
Městys Divišov, Horní Náměstí 21, 258 01 Vlašim 
Obec Bílkovice, Bílkovice 57, 257 26 Bílkovice 
Obec Slověnice, Slověnice 29, 257 26 Slověnice 
Obec Struhařov,  Struhařov 75, 256 01 Benešov 
Obec Radošovice, Radošovice 14, 257 26 Divišov 
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