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Datum:

Vyř,izuje:
Rodová 383 700 290

3.

záíí2019

vEŘEJnÁ vynlÁšx,q

opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy proy ozu
jako věcrrě a místně příslušnýúřad podle § l24 odst, 6
Městský úřad Strakonice, odbor dopravy,
konrunikacích a o znrěnáclr některýoh zákonů
zákona č. 36112000 Sb., o provoztl .u po"r.r',rrích
předpisů (dále jen .,zákon o provozu na pozemních
(zákorr o silrričním provoztr), ve znění puraolsi"t-,
o provozu na pozen,lních komunikacíclr a
komr_rnikacíclr") poclle § 77 odst. 1 písm. c; zákorra
poň.i" éR řŘ. uI si.ut onice čj, KRpC_1 14817_1lčJ_2019,
po předchozím písemném vyjádře,ri
020706 ze dne 27.8.2019

stanovuje
žadateli

Březí, IC: 60071346
firmě Reno šumava a.s., pražská 326,384 22 Vlachovo
447,, č. IIIt l 4 45, č. ilI/l 4 22, ó. |I l l 42L3
přechodnou úpravu provozu na silnici č. || t 1 4 4, č. |t|t t
č. 1 4213-3 přes Dubský potok v Bohunicích", a
z dťrvodu realizace stavby ,,Rekonstrukce mostu ev.

podmínek:
to na dobu od 9.9.2019 do 20,12,2019 za těchto

1) přechodná úprava provozll bude vyznačena ve smyslu

2)

3)
4)
5)

0l

DIo (situace

stanovení,
objizdnýcli tias), které je přílohou
'btrde tolroto
provedeno v souladu s vylrláškou č, 29412015 Sb, Bude
Užitédopravtrí značení
firmou v souladu s požadavky Tp 65
roznlístěno preo ,urra;.rrínr stavébrrích prací odbornou
kornunikacíclr" a s olrledem na
a ]'P 66 - ,,Zásady pro dopravní značenína pozemních
rrrininrální vzájemrré vzdálerrosti
umístěrrí stávajícíhodopravního značení(nutnost dodržení
DZ - minro obec alespoň 30 m, v obci nejnréně 10 m),
odpovídat požadavkťnnTP 65, zejnréna je
Společnéuspořádání tlz naiednom sloupk., musí
.znaóka by\a vČas viditelná a její umístěrrí
nuttré dbát na to, aby l<aždá dopravrrí

rrepředstavovaloohroŽeníproúlčastrríkysilničníhoprovozu'
je rrutno použitédopravní z,načeni
V pr.ťrběhu aplikace dopravně inženýiskélroopatierrí
prtbeZne kontrolovat a udržovat v bezvadnénr stavu,
značeni,
po skončeníprací je nutno dopravní_značerríbezodkladrrě odstranit, Trvalé dopravní
přechodného
umístění
po dobu
které by bylo v rozporu s přecl-rodným značením,bude
dopravnílro značenízakryto, popř" odstranětro,

vclké nánrěstí 2
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6)

Za

zodpovídá pan Ing. Ivo
dodržení veškerých podmínek tohoto stanovení

Grabmůller

-

v době aplikace dopravné inženýrskéhoopatření na
telr. 602108 685. Tato osoba musí být

zasíižitelná
značeni změnit či doplnit v rámci
7) v př.ípadě potřeby si policie cR vylrrazuie právo dopravní
zaiištěníBESIP.
uvedenétrr te lefotru

odŮvodněnÍ' ,,-,
'
a,tš,, pražská 326,384
Á,o ,2.9.
o ,o1
žárlosf í]rr
íirrr-ry Reno Sunrava
2Ol9Q žádost
^L,]*;ol dne
íu,ad obdržel
žJ.;si ,irničnísprávrrí -,-,y^l
úpravy provozu na silrrici Č, Ull44,
22 ytachouo Bi.ri, iě,*áŇr:46 o stanovení přechodné
nrostu ev'
uI.142I3 z důvodu realizace stavbY,,Rekonstrukce
č.mll|44],č.ull1445,č.l'l1422,č.
9,9,2019 do 20, 12,2019,

na dobtr od
č. |4213_3 přes Dubs§ potok v Bol-runicícho,. a to
Dlo s navrženým přeclrodrrým dopravním značeníma
K žádosti bylo pr*iložárro odrouhlasenépolicie
ČR, doprarrr-rílro irrspektorátu strakonice.
soulrlasné vyjádření dotčenélro orgánu odchYlné
protože tlavržené přeclrodrré dopravní značky ukládají účastrríkŮnrProvozu Povinrrosti
stanovu.ie se přechodrrá úprava provozu
od obecné úpravy provozu na pozemllích komunikacích,
přechodrré ťrpravy provozu se dle § 77 odst, 5
formou opatření obecné pol,ahy. v př,ípaclě stanovení
opatření obecné povahy nedoručuje ani se
zákona o provozll na pozemních komunikacích návrh
rrebo námitek.
Á,evyzyvajiclotčené oróby k podávání připomírrek
Poučení:

účinnostipátým dnem po dni vyvěšerrí veřejné vylrlášky
Proti opatření obecné povahy nelze
(§ 77 odst. 5 zákonao provozll na pozemních kornunikacích),
p_ovahy s právními předpisy lze posoudit
podat opravrrý plostředek. sotrlacl opatřerrí obecné

Toto

opatř.errí obecné povahy nabývá

u pr.zkumn

émíízení(§174 odst. 2 z,ákonač. 500/2014 Sb., správrrí

řád),

rrlĚsrsť úňno srnnroíllcE
Odbor dopravy

lng.Václav

Býček v.r,

vedoucí odboru dopravy

př,íloha: situace

-9-

otislt írřcdniho razitka

DIO orazítkovaná Policií ČR

Obdrží:

Řil

Š.,*urrua.s., Pražsk á 326, 384 22 Vlachovo Březí
i,.ii.r. óR_KŘ, DI Strako,rice, Na ohradě 1067 ,386 01 Strakorrice tt.i
vlastrrí

ffiliři,rad

KI{I)._l t+8tl_tlčl_z.tg_020706)

praclratice, odbor kornunálních služeb a dopravy, Velké nárrrěstí 3, 383 01 Prachatice

Velké rráměstí 2,386
na úř,ední desktr Městského úřadu strakonice,
předslavice,
17,387 01
Přeclslavice
1x na ťrřední desku obecnílio úřadu

21 Strakonice
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Volyně

m
ZA

(pátý den p"

MěÚ Strakonice),
vyvěšení je den vyvěšení," ťrř.d,rfi.*e
úředni deska:

Vyvěšeno dne:

nou dobu

"y"ěš."ne

Seimuto dne:

.

den dortrčení, dnem

.

vyvěšerrí a sejmutí,
Razítko a podpis orgánu, který potvrztrie

Dálkový přístup:
Zveřejněno dne:

Seimuto dne:

.

.

a sejmutí,
Razítko a podpis orgánu, který potvrztrje vyvěšení

tíbudeopatřeníobecnépovahyzasIánozpětMěstskémuúřadu
Strakonice, odbortr clopravy,

Úř"Oni deska: .Vyvěšeno dne: ..i'Ž. .4,1.:|i"""

&-L:

,

Sejrnuto dne:

.

oBE:ť§:Yii§::'*

a sejmutí,
Řuritt o a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení
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