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vEŘEJxÁ vyHrÁŠxa
opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný úřad podle § 124 odst, 6

zákona ě. 36112000 Sb., o provozu ,-,u |-..ních komunikacíclr a o změnách některýclr zákonů

(zákon o silrričním provozu), ve znění poraclsi.t př,edpisů (dále jen ,Iákono píovozu na pozemních

komunikacích") podle § 77 odst. 1 písm. c) zákoia o provozu na pozemních komunikacích a

po př.edchozím písemná vyjádřerí poli;i; éB-KŘ bi S'iralonice oj, rruC_151590_1/čJ_2018_

020106 ze dne 29.1,0.2018

stanovuje
žadateli:

společnostiROBSTAVk.s',Mezivodami2O5l29,14300Praha4 - Modř,any, IČ: 21 43077 4,

v sottvislosti s úrplrrou uzavírkou silnice č.I]f,l14213 v Úseku ČePřovice - hranice okresu PT z dŮvodu

rekonstrukce silnice v termínu od25.3,2019 do 1,4.4.2019 zatěchto podmínek:

1)

2)

3)

přechodnou úpravu provozu
na silnici č..tíIlt42t3,é.|lti42,č.ll'l142z,8.1llttlls' r. 1lt1'44'Č.nll1447' MK Jiřetice

přechodná úprava provoztl bude vyznačena ve smyslu předloženého návrhu dopravně

inženýrskéhoopatřáí (2x situace DIÓ), které je nedílnou přílohou tohoto stanovení,

Dle potř.eby brrde p.ouo, ř,ízen dostatečným póčt"- řádrrě proškolených, ustrojených (§ 20

vyhláSky t. Zq+tZOts Sb. ) a vybavených osob,

lJžité dopravní znaéeni il.rd" p.orredeno v souladu s vyhláškou č, 29412015 Sb,, bude

rozmístěno pŤed zahájením stavebních prací odbornou ťlrmou v souladu s požadavky TP 65

al^p 66 a sohleclem na stávající dopravní znaóeni (nutnost dodržení minimální vzájemné

vzdálenost ID'L _mimo obec alespoň 30 rn, v obci nejméně 10 m),

v průběhu aplikace dopravně inženýrského opatření je nutno použité dopravní značeni

průběžně kontrolovat.
po skončení pracíje nutrro dopravní značenibezodkladně odstranit, Trvalé dopravní značení,

které by bylo v rozpoíu s přeclrodným značením, bude po dobu urnístěr'í přechodného

do pravního značení z,akry to, p opř, o dstraněno,

4)

5)
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6) Dočasná neplatnost stávajících svislých dopravních znaóekbude provedena škrtrrutím páskou

s oranžovo-černým pruhem o šíři 50 nrm,

])Zadodrže,'iu"st.e.ychpodmínektohotostanovenízodpovídápaníLucieHrižáková
_ tel. 602 661 200. Tato osoba musí blýt v době aplikace dopravně inŽenýrského oPatření

na uvedenénr tel efontr zastižitelná,

8) v případě potřeby si policie cR vyhrazuje právo dopravní značenízměnit či doplnit v rámci

zajištění BESIP.

;illl'Jilloni spravni úřad obdržel dne I4,2.20I9 žádostspoleČnosti ROBSTAV k.s., Mezi vodami

205129,143 00 praha 4 - Modřany, ič, 27430774, o stanovení Přechodné úPravY na silnici

é.ilIl14213,ě.IlA;,i.tlttt+zz,t.ittt++s"ě.IIlI44,č.I]fll].447,MK Jiřetice v souvislosti s úPlnou

uzavírkou silnice č.IulI42I3v itseku Cepřovice - hrarrice okresu PT z důvodu rekonstrukce silnice

v termínu od25.3.2O19 do 14,4,2019,

K žádosti bylo přiloženo DIo (2x situace DIo) s navrženýrrr přeclrodrrým dopravním značením a

souhlasné vyjáclření dotčeného orgánu _ policie čR, dopravního inspektorátu Strakonice,

protože navržené přechodné dopravní znaéky ukládají ÚČastníkŮm ProVoZu Povinnosti odchYlné

od obecné úpravy pfovozll na pozemních komunikacích, stanovuje se přechodná úprava provozu

formou opatření obecné povahy. v pripaáe sturrou.ní přechodné ÚPravY PIovoZu se dle § 77 odst' 5

zákonao provozu na pozemních komunikacích návÁ opatření obecné povahy nedoruČuje ani se

n"rvrvuujidotčené orót y k podávání připomínek nebo námitek,

Poučení:
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky

(§ 77 odst. 5 zákonao provozu na pozemních komunikacích), Proti opatření obecné povahy nelze

podat opravný prostřeáek. Soulal opatření obe9lý 
. 
pjvahy s právními předpisy lze posoudit

'u prerk.,mn émŤizení (§ 174 odst. 2 zákona č. 50012014 Sb,, správní Ťád),

otisk úředniho razítka

Přiloha:
situace DlO - 2x

Obdrží:
ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205129,143 00 Praha 4 - Modřany

ň;i"^čR-rŘ,'oi Strakonice, Na Ohradě |067,386 01 Strakonice t o,i, Kltpc-l5l590-1/č:-zotg_oz0lor,, )

vlastní

1x na úřední desku Městského úřadu Strakonice, Velké náměstí 2,386 21 Strakonice

1x rra úřední desku obecního úřadu Cepřovice, Óepřovice 58, 387 56 ČePřovice

1x na úřední desku obecního úřadu Litóchovice, Neuslužice 16,387 01 Volyně

1x na úřední desku obeoního úřadu Předslavice, Předslavic e 7] ,387 01 Volyně

rrfiĚsT§,ď úňno §TRAKONIcE

Odbor dopravy _g_

ňg. Václav B ýb e k
vedoucí odboru dopravy

3862l Strakonic. 
'U'rióiiiňiO,bre:CZ0025l8l0 
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Strakonice, odboru dopravy,
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Řazítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí,

ť,T*i.iťá n", .ť:.L 6.
oBEC PŘEDSLAV|CE

387 01 Volyně
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Uzavírka sitnice alltl4zl3 u obce Čepřovice
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