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DOPSIL 210/2018
MUVO 4553/2018
Bc. Václav Blahout
383 379 121
blahout@muvodnany.cz
9.5.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný obecní
úřad obce s rozšířenou působností, podle ustanovení § 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písm. c) 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
stanoviska Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, IČ: 75151511, se
sídlem Lannova tř. 193/26, 370 01 České Budějovice, Územní odbor Strakonice - Dopravní inspektorát
Strakonice, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice, č.j.: KRPC-51597-1/ČJ-2018-020706,
JID: PCR02ETRpo86089215 ze dne 26.4.2018, jako dotčeného orgánu v souladu s ustanovením § 77
odst. 2, písm. b) zákona o silničním provozu,

STANOVUJE
PŘECHODNOU ÚPRAVY PROVOZU,
na žádost podanou dne 9.5.2018 Reno Šumava a.s., IČ: 60071346, se sídlem Pražská 326, 384 22
Vlachovo Březí, na

silnici II/141 ve správním obvodu Obce Číčenice a Města Vodňany
od 14.5.2018 do 31.8.2018 (nebo do 28.9.2018),
dle dopravně inženýrského opatření „Most ev. č. 159-001 přes potok v Újezdě“
vypracovaného Ing. Janem Pracným, D-projekt, IČ: 62087851, se sídlem Výholec 23, 324 00 Brno,
které je nedílnou součástí toho opatření obecné povahy,
za dodržení níže uvedených podmínek:
1) V průběhu stanovení přechodné úpravy provozu bude dopravní značení průběžně kontrolováno
a udržováno;
2) Dopravní značení bude rozmístěno před zahájením akce odbornou firmou v souladu s požadavky
„TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a „TP 66 – Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a s ohledem na stávající dopravní
značení;
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3) Vzájemná vzdálenost dopravního značení bude v obci nejméně 10 metrů a mimo obec alespoň 30
metrů;
4) Společné uspořádání dopravního značení na jednom sloupku musí odpovídat požadavkům „TP 65
– Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“. Je nutné dbát na to, aby každá
dopravní značka byla včas viditelná a její umístění nepředstavovalo ohrožení pro účastníky
silničního provozu.
5) Po ukončení stavebních prací je nutné dopravní značení bezodkladně odstranit;
6) Trvalé dopravní značení, které by bylo v rozporu s navrhovaným přechodným dopravním
značením bude po dobu umístění předmětného přechodného dopravního značení zakryto nebo
odstraněno. Ostatní stávající dopravní značení v předmětném silničním úseku bude ponecháno
beze změny.
7) V případě potřeby bude provoz řízen dostatečným počtem řádně proškolených, ustrojených
a vybavených osob.
8) Zodpovědná osoba za přechodnou úpravu provozu: Jan Harvalík, tel. 606 398 955.

Odůvodnění:
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný obecní
úřad obce s rozšířenou působností, podle ustanovení § 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písm. c) zákona
o silničním provozu stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na žádost podanou
9.5.2018 Reno Šumava a.s., IČ: 60071346, se sídlem Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí.
Přechodná úprava provozu byla stanovena z důvodu přestavby mostu ev. č. 159-001 přes potok v Újezdě
na silnici II/159 ve správním obvodu obce Albrechtice, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
Písek. Navržená přechodná úprava provozu zasahuje svým rozsahem do správního obvodu věcně a místně
příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, tj. Městského úřadu Vodňany, odboru dopravy
a silničního hospodářství.
Přílohou žádosti bylo dopravně inženýrské opatření „Most ev. č. 159-001 přes potok v Újezdě“
vypracovaného Ing. Janem Pracným, D-projekt, IČ: 62087851, se sídlem Výholec 23, 324 00 Brno.
Přílohou žádosti bylo rovněž dle ustanovení § 77 odst. 2, písm. b) zákona o silničním provozu stanovisko
od dotčeného orgánu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
IČ: 75151511, se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 01 České Budějovice, Územní odbor Strakonice Dopravní inspektorát Strakonice, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice, č.j.: KRPC-51597-1/ČJ-2018020706, JID: PCR02ETRpo86089215 ze dne 26.4.2018. Toto stanovisko obsahovalo podmínky, které
byly silničním správním úřadem přeformulovány a zapracovány do podmínek stanovených do tohoto
opatření obecné povahy. Policie České republiky v řízení o stanovení přechodné úpravy provozu
uplatňuje stanovisko z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
Jihočeský kraj, IČ: 70890650, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, jako
investor předmětné stavby, a jako jeden z dalších účastníků řízení, souhlasí s realizací stavby od května
2018 do 31.8.2018. Přechodnou úpravou provozu na objízdné trasa, jsou určeny silnice II/141 a II/138, na
kterých budou cca od září 2018 probíhat práce týkajících se oprav jejich povrchu. Pokud práce nezačnou
v předpokládaném termínu od cca září 2018 bude přechodná úprava provozu na silnici II/141 pokračovat
do 28.9.2018.
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a silničního hospodářství dále upozorňuje zhotovitele dopravního
značení, že dopravní značení musí být provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a silničního hospodářství uvedenou žádost se všemi podklady
řádně posoudil a vyhodnotil předmětnou přechodnou úpravu provozu jako vhodnou, jelikož zachovává
bezpečnost a plynulost silničního provozu.
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Stanovení přechodné úpravy provozu nepodléhá správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení:
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky podle
ustanovení § 77 odst. 5 zákona o zákon o silničním provozu. Proti opatření obecné povahy nelze dle
§ 173 odst. 2 správního řádu, podat opravný prostředek.

Bc. Václav Blahout
referent odboru dopravy a silničního hospodářství
oprávněná úřední osoba
Toto opatření obecné povahy, musí být vyvěšeno nejméně 15 dnů (vhodné je vyvěsit po celou dobu
přechodné úpravy provozu) na úřední desce Městského úřadu Vodňany a Obecního úřadu Číčenice.
Pátým dnem po dni vyvěšení nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti, patnáctý den po dni vyvěšení
je den doručení. Opatření obecné povahy bude rovněž zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.
S potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí bude toto opatření obecné povahy předáno zpět Městskému
úřadu Vodňany, odboru dopravy a silničního hospodářství.

Vyvěšeno dne:………………..………..

Sejmuto dne:………………..………..

Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla současně zveřejněna
i způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.

………………………………………
Podpis a razítko oprávněné osoby,
potvrzující vyvěšení a zveřejnění

…………………………………………
Podpis a razítko oprávněné osoby,
potvrzující sejmutí
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Přílohy:
 Dopravně inženýrské opatření „Most ev. č. 159-001 přes potok v Újezdě“
Opatření obecné povahy obdrží:
Účastníci řízení:






Reno Šumava a.s., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí; IDDS: camr8cv
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Strakonice, U Řepické zastávky 1294, 386 01
Strakonice; IDDS: cadk8eb
Město Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany I – k vyvěšení na úřední desce
Obec Číčenice, Číčenice 79, 387 71 Číčenice; IDDS: pwib58i – k vyvěšení na úřední desce
Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor veřejných zakázek a investic, U Zimního stadionu 1952/2,
370 01 České Budějovice 7; IDDS: kdib3rr

Dotčený orgán:


Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Strakonice Dopravní inspektorát Strakonice, Na Ohradě 1067, 368 01 Strakonice; IDDS: eb8ai73

Subjekty dle § 24 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích:






ČSAD STRANS a.s., U Nádraží 984, 386 01 Strakonice; IDDS: mgacdu7
ČSAD JIHOTRANS a.s., Pekárenská 255/77, 370 04 České Budějovice 4; IDDS: cvfdmnj
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice; IDDS:
b7cdmj9
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice, Podsrpenská 438, 386 01
Strakonice; IDDS: ph9aiu3
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, Oblastní středisko Strakonice, Radomyšlská
336, 386 01 Strakonice; IDDS: g4umvrn

Na vědomí:


Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, U Zimního stadionu
1952/2, 370 01 České Budějovice 7; IDDS: kdib3rr
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