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ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
číslo jednací: KUJCK 110280/2016
spisová značka: ODSH 110065/2016/evnov

datum: 11. 08. 2016

vyřizuje: Ing. Eva Nováková

telefon: 386 720 137

VEŘEJNÁVYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v Č. Budějovicích, jako věcně a místně
příslušný správní orgán podle § 77 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), po
předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, dopravního
inspektorátu Tábor č.j. KRPC-657-722/ČJ-2016-020806 ze dne 02. 08. 2016
STANOVUJE
žadateli – právnické osobě:
STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 608 38 744
přechodnou úpravu provozu na silnici I/3
v Klenovicích, okres Tábor
Termín: od 17. 08. 2016 do 23. 09. 2016
Důvod: oprava místních komunikací
1. Přechodná úprava provozu bude vyznačena ve smyslu předloženého návrhu dopravně inženýrského opatření,
který je nedílnou přílohou tohoto stanovení.
2. Dopravní značení bude osazeno v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
3. Svislé dopravní značky musí být provedeny v základní velikosti a v reflexní úpravě a musí být umístěny tak,
aby byly včas viditelné těmi účastníky silničního provozu, pro které jsou určeny, a to v souladu s Technickými
podmínkami TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích a v souladu
s Technickými podmínkami TP 143 – Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek.
4. Přenosné svislé dopravní značení bude umístěno na červenobíle pruhovaných sloupcích a musí být
zabezpečeno proti pootočení. Spodní hrana svislé dopravní značky musí být ve výšce min. 60 cm nad
vozovkou, její nejbližší hrana musí být umístěna minimálně 50 cm od zpevněného kraje komunikace
(výjimečně v obci 30 cm) a maximálně 200 cm.
5. Dopravní značení bude osazeno odbornou firmou před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele musí být řádně
proškoleni, poučeni a označeni dle platné vyhlášky.
6. Žadatel odpovídá za správné umístění dopravního značení a jeho údržbu po celou dobu provádění prací.
7. Zodpovědným pracovníkem za provedení dopravního opatření je pan Josef Šabart, tel: 607 945 848.
8. Po skončení akce zabezpečí žadatel uvedení dopravního značení do původního stavu.
9. V případě potřeby si Policie ČR vyhrazuje právo dopravní značení doplnit nebo pozměnit.
Odůvodnění:
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 11. 08. 2016 žádost
právnické osoby STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 608 38 744, o stanovení
přechodné úpravy provozu na silnici I/3 v Klenovicích, okres Tábor, z důvodu opravy místních komunikací.
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K žádosti byla přiložena situace s navrženým přechodným dopravním značením a souhlasné vyjádření dotčeného
orgánu, Policie ČR, KŘPJčK, DI Tábor.
Protože navržené přechodné dopravní značení ukládá účastníkům provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy
provozu na pozemních komunikacích, stanovuje se přechodná úprava provozu formou opatření obecné povahy.
V případě stanovení přechodné úpravy provozu se dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích
návrh opatření obecné povahy nedoručuje ani se nevyzývají dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.
Poučení:
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (§ 77 odst. 5 zákona
o provozu na pozemních komunikacích). Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení (§ 174 odst. 2 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád).
Ing. Jiří Klása
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Krajský úřad Jihočeského kraje

Toto opatření obecné povahy, vč. přílohy, musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského
úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích a na úřední desce Obecního úřadu Klenovice (patnáctý den po
vyvěšení je den doručení; dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce KÚ Jč kraje). Opatření obecné povahy
bude rovněž zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. S potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí bude
opatření obecné povahy zasláno zpět Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního
hospodářství.

Vyvěšeno dne: ………………………

Sejmuto dne: …………………………

..................................................................................….

..................................................................................….

Podpis a razítko oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení a zveřejnění

Podpis a razítko oprávněné osoby
potvrzující sejmutí

Příloha (2x A4):
Situace přechodné úpravy provozu
Obdrží se žádostí o vyvěšení na úřední desku:
 KÚ JčK, odbor kancelář ředitele – zde
 Obecní úřad Klenovice – DS
Dále obdrží (DS):
 STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 – odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31,
370 06 České Budějovice
 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, DI Tábor
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice
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