
2. lnstalaci svislého dopravního značení provede oprávněná organizace (odborná osoba) k provádění
dopravního značení.

3. Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářstvísi vyhrazuje právo toto stanovení
změnit či doplnit, pokud si to bude vyžadovat změna situace v silničním provozu nebo veřejný
zálem.

odůvodnění:
Dne 09.]_0.2019 obdržel Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, J. Masaryka
3O2,25814 Vlašim, žádost společnosti EUROVlA CS, a.s., lČ:45214g24, Národní].O, 110 00 Praha 1

v zastoupení na základě doložené plné moci společnosti SlGV|A CZ s,r,o.,lČ: 038 64 430, Hanácká
346125,620 00 Brno o úplnou uzavírku silnice č.lllllt2t7 (Němčice - Bernartice) z důvodu havárie
pod mostem D]_ a to do 15.10.20]_9 a následně bude pokračovat provoz řízený kyvadlově dle
vydaného rozhodnutí.

Dne 20.6.2019 projednal správní orgán přechodné dopravní značení s Policií Čn rŘ Dl Benešov,
K P azd erně, 256 oL Be n ešov ( KR PS- 17019 9 -1 l ČJ -201,9-010105).

K návrhu přechodného dopravního značení se Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní
komunikaci ve věci umístění přechodného dopravního značení - světelné signály, příkazové a
zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné
dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy
provozu na pozemních komunikacích - vydává se opatřením obecné povahy. Taková přechodná
úprava provozu na pozemních komunikacích nevyzývá dotčené osoby kpodávání připomínek nebo
námitek (ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu),

Poučení:

V souladu ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu, nelze proti opatření obecné povahy podat
opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti S-tým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky,

Eva Matějková
oprávněná úřední osoba

Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-ti dnů

a také zveře.]něno způsobem umožňujícím dá|kový přístup.

vyvěšeno o,",/ V /t' 7O//
'ejmutodne: 

4 // Ze ry
RO2ítko o podpis orgónu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

-, _ j,ř_ oBEc sTRoJETlcE
Strojetice 95

obec Bernartice, Loket, Hulice, střoietice, Keblov, Městys Křivsoudov]6řs§€éú?tf čťludu s Ustanovením § 25 odst,3 správního
řádu písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobU nejméně 15 dnů, Současně žádáme zas|at potvrzení o Vyvéšeni na

úřední desce příslušné obce),
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