
Městský úřad Strakonice
Odbor dopravy

Reno Šu.una u.r.
Pražská326
38422 Vlachovo Bíezí
IČ:60071346

Naše značka:
MUST/00496 6 l 2019 l OD l roď

opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný úřad podle § I24 odst. !
zékona é. 36112000 Sb., o prouo"Ú na pozemních komunikacích a o zménách některých zákon'ťt

(zákono silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zťkono Provozu na Pozemních
komunikacích') pódle § 77 odst. 1 písm. c)_zákola o provozu na pozemních komunikacích a

po předchozím písemném vyjádření policie'ČR-rŘ, DI Strakonice 8j. KRPC-723 4,1lČJ,20t9-
-ozol 

oa ze dne 25,t .2019 a e j. rnrc -7 23 43 l ČJ -2019 -0207 06 ze dne 2I .2.201,9

stanovuje
žadateli:

firmě Reno Šumava a.s., Pražs ká 326, 384 22 Vlachovo Bíezí,IČ: 60071346

přechodnou úpravu provozu na silnici č,IIlt44rIIIJt442rIIIlt445rIIllt446rIIa1447,Ilat4124,
Mr z.ši.káo komunikace ,,pod skládkou"n komunikace Nišovice-Illl[Z (na Litochovice)

z důvodu realizace stavby ,,Rekonstrukce mostu ev. č. 144-001 ve Volyni - Dobřanovec", a to
na dobu od 6, 3. 2019 do 26.7.2019 zatěchto podmínek:

1) Přechodná úprava provozu bude vyznačena ve
přílohou tohoto stanovení.

smyslu předloženého návrhu DIO, které je

2) Užité dopravní značení bude provedeno v souladu
rozmístěno píeď zahájením stavebních prací odbornou

Datum:
2'7.ínora2079

s lyhláškou č. 29412015 Sb, Bude
firmou v souladu s požadavky TP 65

Vyřizuje:
Rodová 383 700 290

vEŘEJNÁ vynrÁšxa

a TP 66 - ,,Zásady pro dopravní znaěení na pozemních komunikacích" a s ohledem na

umístění stávajícího dopravního značeni (nutnost dodržení minimální vzájemné vzdálenosti

DZ - mimo obec alespoň 30 m, v obci nejméně 10 m).

3) Společné uspořádání DZna jednom sloupku musí odpovídatpožaďavkŮm TP 65, zejména je

nutné dbát na to, aby kažďá dopravní znaóka byla včas viditelná a její umístění
nepředstavovalo olrožení pro účastníky silničního pťovozu.

4) V průběhu aplikace dopravně inženýrského opatření je nutno použité dopravní znaČení
průběžně kontrolovat a udržov at v bezvadném stavu,

velké náměstí č.ťl, l768038/0300
IČ: 0025 l 81 0, DIČ: CZ00251810

e-tnail: oosta@lnu-st.cz
u1,1 : 1rttp!h,vtqu,.!lL§!4z

íe1.:+420 383 700 l 1 l
ťax:+420 383 324 535386 21 Strakonice



Po skončeniptacijenutno dopravní znaěeníbezodkladně odstranit. Trvalé dopravní znaČeni,

které by byio v rozporu s přechodným znaěením, bude po dobu umístění přechodného

dopravníhoznaéeniza|<týo,popř.odstraněno.
Za dodtžení veškerých podmínek tohoto stanovení zoďpovídá pan Ing. Ivo GrabmŮller -
tel. 602108 685. Tato osoba musí bfi v době aplikace dopravně inženýrského opatření na

uvedeném tel efonu zastižitelná.
V případě potřeby si Policie ČR vyhrazuje právo dopravní znaěení zménít či doplnit v rétmci

zajištění BESIP.

Odůvodnění: _

Zdejši silniční správní úřad obdržel dne 28. 1. 2OI9 žádost firmy Reno Sumava a.s., PraŽská 326,

384 22 Vlachovó BŤezí,IČ: 60071346 o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ě, illl44,
III|I442, III|I445, Iilrl1446, III1I447, IIIII4I24, MK Zlešická, komunikace ,,pod skládkou",

komunikace Nišovice-II1I42 (na Litochovice), z důvodu rcalizace stavby,,Rekonstrukce mostu ev,

č. 144-001 ve Volyni - Dobřanoygc", ato na dobu od 6. 3. 2019 do 26. 7 . 2019.

K žádosti bylo přiloženo odsouhlasené DiO s navrženým přechodným dopravním znaěenim a

souhlasné v}jádření dotčenóho orgánu - Policie ČR, dopravního inspektorátu Strakonice.

Protože navižené přechodné dopravní znaěky ukládají účastníkům píovozu povinnosti odchylné od

obecné úpravy provozu na po zemníchkomunikacích, stanovuje se př,echodná úprava provozu formou

opatření Óbecné povahy. V případě stanovení přechodné úpravy provozu se dle § 77 odst. 5 zákona
o píovozu na pozemních komunikacích návrh opatř,ení obecné povahy nedoručuje ani se nevyzývqí
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 přezkumnémŤízení (§ 174 odst. 2 zákonač. 50012014 Sb., správniŤád).

Ing.Václav Býček v.í.
vedoucí odboru dopravy

I'říloha: DIO orazítkovanó Policií ČR

nrrĚsrsď úňno sTRAKOtllcE

adbor dapravy _g_

otisk ťrředního razítka

Obdrží:
Reno Šumava a.s., Pražská 326,384 Z}Ylachovo Bř,ezí
Policie ČR-t<Ř, DI Strakonice, Na Ohradě 1067 , 386 0 1 Strakonice (e j rgpc-lzsq-učJ-2olg-020706)

vlastrrí

1x na úřední desku Městského úřadu Strakonice, Velké rráměstí 2, 386 21 Strakonice
1x na úřední desku Městského úřadu Volyně, nám. Svobody 41, 387 01 Volyně
1x na út'ední desku Obecního úřadu Předslavice, Pt"edslavice 17 ,387 01 Volyně
1x na úřední desku Obecního úřadu Nišovice, Nišovice 18, 387 01 Volyně
1x na úřední desku Obecního úi,adu Malenice, Na Návsi 95,38'7 06 Malenice

5)

6)

7)

velké náměstí 2
386 21 Stlakonice

č.ú.1768038/0300
IČ: 00251810, DIČ: CZ00251810

e-r. -rail : pQ§]!a1@tn!§t 9Z
ur,l: l-rttp://www.rnu-st,cz

1e,|.1+420 383 700 111

ťax:+420 383 3Z4 535



vyvěšeníje den vyvěšení na uřední desce

úřední deska:
Vyvěšeno dne: .

Toto opatření obecné povahv vč. přílohv. musí bÝt vwěšeno neiméně po dobu 5 dnů 4a úře-d.4

desce Městského úřadu Strakonice a zároveň musí bÝt po steinou dobu zveřeiněno MěU
átt ow přirtup (pátý den po vyvěšení je den doruČenÍ, dnem

Strakonice).

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Dálkový přístup:
Zveřejněno dne: Sejmuto dne:

Razítko a podpis olgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Toto opatření obecné povahv vč. přílohy, musí bÝt vwěšeno neiméně po dobu 5 dnů na úřední
desce Městskóho úřadu volvně.
S p"t"r"*ý* d"t". 

"y"ěšení 
a sejmutí bude opatření obecné povahy zasláno zpět Městskému Úřadu

Strakonice, odboru dopravy.

úředni deska:
Vyvěšeno dne: . Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánuo který potvrzuje vy.y§§ení a sejmutí.

Toto opatření obecné povahy vč. přílohy, musí bÝt wvěšeno neiméně po dobu 5 dnů na úřední
desce obecního úřadu předslavice.
§póivrzeným datem vyvěšení a sejmutí bude opatření obecné povahy zasláno zpět Městskému uřadu
Strakonice, odboru dopravy.

úředni deska:
řilš"*;;;, ...,r.-1 ../.2........ sejmuto dne: ,(!.:.!.:.F..

OEHe í}L?§í]§LAVťCiJ
38I L)1 t/olyilě

::: . ::: ..'.i.'k,/.-.. ;..........
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

386 21 Stlakonice 1Č:00251810,DIČ;CZ002518l0 tirl:http:/iwww.rnu-st.cz fax:+420 383 324 535
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