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vEŘilNÁ vvHlÁšrn
Opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, J. Masaryka 302, 258'S-4 Vlašim jako

správní orgán příslušný dle ustanovení § 124 odst, 6 zákona č, 36112000 Sb., o provozu na

pozemních komunikacích a o změnách něktenich zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

,,zákon o silničním provozu"), pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,
úplné uzavírky silnice č, lllll-tz1-7 (Němčice - Bernartice) v úseku pod mostem D1 ve smyslu
ustanovení L7'J,zákona č.5O0|2OO4 Sb., správní řád, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen ,,"správní
řád") a s odkazem na ustanovení § 7] odst. 5 zákona o silničním provozu místní úpravu provozu na

pozemních komunikacích

stanovuje
podle ustanovení§ 77 odst. ]_ písm. c) zákona o provozu

přechodnou úpravu provozu a užilí zařízení pro provozní informace
na silnicích č. ll1150, č,llllLIIL], č.lll/1,26t a č. lll/13020

v územní působnosti ORP Vlašim.

Prodloužení úplného omezení silničního provozu na silnici č. lllllt2L] v úseku pod mostem Dl- bude
do 31.10.2019, 18:00 h a následně bude pokračovat řízený kyvadlový provoz povolený dle rozhodnutí
pod č.j.: ODSH 39200/19 MaE (v termínu od 01.11.2019 do 30.11.2019), veškeré přechodné dopravní
značení (včetně dop|nění o omezení podjezdné výšky do 3,7 m pod mostem) bude instalováno dle
přílohy, která je nedílnou součástí tohoto stanovení.

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada.

Důvod stanovení přechodné úpravy provozu: havárie pod mostem D1

Odpovědná osoba: Mgr. J. Peška, mob.: 608 206296,

Další podmínky:
]_. Osazení přechodného dopravního značení bude provedeno dle výše uvedeného a to v souladu

s příslušnými ustanoveními zákona o silničním provozu a dle Vyhlášky č.29al2O15 Sb,, kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
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