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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, jako příslušný silniční správní úřad ve 
věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. 
třídy a na místní komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. třídy a na 
místní komunikaci, podle ustanovení § 124, odstavec č. 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“),  
 
na základě žádosti paní Moniky Krauseové, nar. 6. 6. 1976, bytem Mukařovská 218, 251 53 Svojetice 
a paní Kateřiny Mrázkové, nar. 5. 1. 1993, bytem Vrchotovy Janovice 196, 257 53 Vrchotovy 
Janovice, podané v zastoupení na základě plné moci paní Kateřinou Mrázkovou, nar. 5. 1. 1993, 
bytem Vrchotovy Janovice 196, 257 53 Vrchotovy Janovice, doručené MěÚ Votice dne 27. 9. 2021, 
doložené souhlasem Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, DI Benešov, se sídlem 
K Pazderně 906, 256 01 Benešov, ze dne 5. 8. 2022, oznamuje v návaznosti na § 171 - § 174 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 77 odstavce 
5 zákona o silničním provozu návrh opatření obecné povahy (dále jen „OOP“) – návrh místní úpravy 
provozu na na místní komunikaci, na poz. parc. č.  1363/70 v k. ú. Vrchotovy Janovice, takto: 
 

• Svislým dopravním značením č. IZ 8a „Zóna s dopravním omezením“ s vyobrazením 
dopravního značení č. B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ s číslem „30, a dále se 
symbolem dopravního značení č. IP 10a „Slepá pozemní komunikace“.  

• Svislým dopravním značením č. IZ 8b „Konec zóny s dopravním omezením“, rušící 
platnost značky IZ 8a. 

• Zpomalovacími polštáři MP-SP65, v obou jízdních pruzích, v červeném provedení 
s bílými výstražnými trojúhelníky. 
 

Umístění dopravního značení je vyznačeno v Situaci, zpracované spol. Antonín Šremer s. r. o., se 
sídlem Wolkerova 1354, 256 01 Benešov, Ing. Antonínem Šremerem, která je přílohou tohoto návrhu.  
 
Důvodem stanovení místní úpravy provozu je zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 
v nově budované lokalitě Z26 – Vrchotovy Janovice.  
 



____________________________________________________________________________________________________ 
Komenského náměstí 700                                   podatelna: 317 830 111              www.votice.cz 
259 17 Votice                                                        podatelna@votice.cz         

Termín osazení dopravního značení: do 2 měsíců od nabytí účinnosti stanovení místní úpravy 
provozu. 
 
Instalaci dopravního značení zajistí: MONOU, spol. s r. o., Vrchotovy Janovice 171, 257 73, IČ: 
475 36 114, odpovědná osoba: p. Vojtěch Mrázek, tel. 602 178 539. 
                                                                          
Podmínky provedení dopravního značení: 
Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem o 
silničním provozu. Dopravní značení bude odpovídat ČSN EN 12 899 – 1 Stálé svislé dopravní 
značení. Dále bude splňovat požadavky platných TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích a TP 85 – Zpomalovací prahy. 

 
Odůvodnění: 

Městský úřad Votice, Odbor správních činností a dopravy, obdržel dne 27. 9. 2021 žádost paní 
Moniky Krauseové, nar. 6. 6. 1976, bytem Mukařovská 218, 251 53 Svojetice a paní Kateřiny 
Mrázkové, nar. 5. 1. 1993, bytem Vrchotovy Janovice 196, 257 53 Vrchotovy Janovice, podané 
v zastoupení na základě plné moci paní Kateřinou Mrázkovou, nar. 5. 1. 1993, bytem Vrchotovy 
Janovice 196, 257 53 Vrchotovy Janovice, s návrhem stanovení místní úpravy provozu na místní 
komunikaci v obci Vrchotovy Janovice v nově budované lokalitě Z26, z důvodu zajištění bezpečnosti 
a plynulosti silničního provozu.  
 
Návrh dopravního značení byl v souladu s § 77 odst. 3) zákona o silničním provozu projednán 
s příslušným dotčeným orgánem, KŘPSK, DI Benešov, a souhlasen dne 5. 8. 2022.  
 
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 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.  
 
 
 

otisk razítka 
                                                                              
 

Ing. Kateřina Červená 
referentka Odboru správních činností a dopravy 

 
 
Příloha: Situace – 1 strana 
 
 



____________________________________________________________________________________________________ 
Komenského náměstí 700                                   podatelna: 317 830 111              www.votice.cz 
259 17 Votice                                                        podatelna@votice.cz         

Návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen na úředních deskách Městského úřadu Votice a úřadu 
Městyse Vrchotovy Janovice po dobu 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.  
 
Právní účinky má vyvěšení na úřední desce MěÚ Votice, kde bylo vyvěšeno dne 5. 8. 2022. 
 
 
Vyvěšeno dne…………………………….                Sejmuto dne…………………………… 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky 
 
 
 
 
Obdrží: 
- Kateřina Mrázková, nar. 5. 1. 1993, Vrchotovy Janovice 196, 257 53 Vrchotovy Janovice 
- Policie ČR, DI Benešov, K Pazderně 906, 256 01 Benešov, IDDS: 2dtai5u 
- Městys Vrchotovy Janovice, Vrchotovy Janovice 2, 257 53, Vrchotovy Janovice, IDDS: ayvbgym 

 
K vyvěšení na úřední desku s žádostí o vrácení po sejmutí z úřední desky: 
- Městský úřad Votice, Komenského nám. 700, 259 01 Votice 
- Úřad městyse Vrchotovy Janovice, Vrchotovy Janovice 2, 257 53 Vrchotovy Janovice, IDDS: 

ayvbgym 
 
 
- MěÚ Votice, OSČD - spis 
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