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KUCBXOOZMHYG

JIHoČESKÝ rnn:

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení silničníhohospodářství
U Zimního stadionu I952l2
37O 76 ČeskéBudějovice
KU]CK 66187

Naše č, j.:

12021"

Sp. zn.:

ODSH 67272l202thiur SO

Vyřizuje:
Telefon:

Ing. Jiří Urban
386 720 t43

E-mail:

u

Datum:

8. 6.2021

rban@kraj-jihocesky.cz

vEŘEJNÁ vyHLÁšrn
Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici L třídy
jako věcně
Krajský úřad Jihočeskéhokraje, odbor dopravy a silničníhohospodářsWÍ v Č.Sudělovicích,
provozu
na
o
Sb.,
361/2000
Pozemních
písm.
b) zákona'Č.
u nibtnc příslušný správní orgán podle § 77 odst. 1
jen
o
q.rov9ll11_q9iq1Tch.komunikacích"), po
,,záikon
komunikacích, ve znění p*á8iSiiň přápisů_(dále
prachatice
policie
č.j. KRPC-56ttICJ-202t-020606 ze dne 26.
DI
čn, xŘ'p JčK;
pisemném uvjaaruňi
pi.á.r,óri.
'5.202t
ze dne 26. 5.202I
a DI Strakonice č.j. KRpC-56342-tlčJ-202I-020706

STANOVUJE
žadateli:

Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, Ičo +ss 57 307
v zastoupení na základě plné moci
panem Pavlem Bílkem, tvniihov 732,386 01 Strakonice, IČo 650 13 395

přechodnou úpravu úseku silnice ll4 okr. Prachatice a Strakonice
dle doloženého návrhu DIO
z důvodu provádění stavby ,,I/4 Malenice - Lčovice"

Termín: L4.6, 2o2L _'e'.'d, zozt, práce budou probíhat ve 4 etapách, kaŽdá etapa má přiřazeno
své DIO

L
II.
III.
IV.
1.
2.
3.
4.

Etapa
Etapa
Etapa
Etapa

14. 6.

2O2L-27.6.2O2L

28,6. 2O2L, LL.7.2O2l
L2.7. 2O2l- 25.7. 2O2t
26.7. ZO?L- 6. 8 2021

přechodná úprava provozu bude vyznačena ve smyslu předloženého návrhu doPravně inŽenýrského
opatření, který je nedílnou přílohou tohoto stanovení,
Dopravn'í znaÉáníbude osazeno v souladu s vyhláškou MinistersWa dopravy Č. 29412075 Sb,, kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,
bopruuňí značeníbude osazeno odbornou firmou před zahájením pracÍ. Pracovníci zhotovitele musí být
řádně proškoleni, poučeni a označeni dle platné vyhlášky.
Svislé dopravní značky musí být provedeny v základnívelikosti a v reflexní Úpravě a musí být umístěnY tak,
aby byly včas viditelné těmi účastníkysilničníhoprovozu/ pro které jsou urČeny, a to v souladu

identifikátor

DS: kdib3rr

e-podatelna:

posia@kraj-jihocesky.cz

tel:

fax:

386 720 111
386 359 069

tČ:

70890650

DIČ: CZ7OB90650

Sp. zn.: ODSH 6l272l202Ifiiur SO

Naše č. j.: KUJCK 66187l202t

5,
6.

s Technickými podmínkami Tp 66 - Zásady pro přechodné dopravní znaČenína pozemních komunikacíCh a
v souladu s Technickými podmínkami TP 143 - Systém hodnocení přenosných svislých dopravních znaČek.

přenosné svislé dopiavní značeníbude umístěno na červenobílepruhovaných sloupcích a musí být
zabezpečeno proti pootočení.Spodní hrana svislé dopravní značky musí b'it ve výŠcemin. 60 Cm nad
uo.ou'kou, jejinejntižšímusíbýtumístěna minimálně 50 cm od zpevněného kraje komunikace (výjimeČně
v obci 30 cm) a maximálně 200 cm.
Zodpovědným pracovníkem za provedení dopravního opatřeníje.Václav Sedlák, tel.=.775 7O5 459,

7.

odůvodnění:
Zdejší úřad obdržel žádost Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, lČo 453 57 307 v zastoupení na
zákíadě plné moci panem Pavlem Bílkem, Mnichov 132, 386 01 Strakonice, lČo 650 13 395, o stanovení
přechodné úpravy provozu na silnici Il4 okr, Prachatice a okr. Strakonice z dŮvodu provádění stavbY ,,Il4
Ma|enice - Lčovice",
K žádosti byla přiložena situace s navrženým přechodným dopravním značeníma souhlasné vYjádření dotČeného
orgánu, Policie CR.

protože navrženépřechodné dopravní značky ukládají účastníkůmprovozu Povinnosti odchYlné od obecné
úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanovujě se přechodná úprava provozu formou oPatřeníobecné
pbuarrv, V případě itanovení přechodné úpravy provóru se dle § 77 odst.5 zákona o proVoZU na Pozemních
i<omuňiraciclr návrh opatřeníobecné povahy nedoručuje ani se nevyzývají dotčenéosoby k podávání přiPomínek
nebo námitek,

Poučení:

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnostipátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhláŠky (§ 77 odst. 5 zákona
o prou'oru na pozemních komunikacích). Proti opatřeníobecné povahy nelze podat opravný prostředek. Soulad
odst. 2 zákona
opatření obecné povahy s právními piedpisy lze posoudit v přezkumném řízení(g

L74

č. 500/2004 Sb., správní řád).

Ing, Mária Čejková
vedoucí oddělení silničníhohospodářství
Toto opatření obecné povahy, vč. přílohy, musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského Úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích (pátý den po vyvěšenínabývá opatření obecné povah_y
účinnosti;dnem vyvěšení ie den vývěšenínJ úřeOní OesČe rÚ :č kraje). Opatření obecné povahy bude rov.něŽ
zveřejněno způsobem umoŽňulícímdálkov,ý přístup. S potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí bude opatření
onecňé pouui y zasláno zpět Kiajskému úřadu Jihočeskéhokraje, odboru dopravy a silniČníhohospodářstvÍ.

'6ffEť Ň{ríq,cE

-""-;r:,WŤt*:

Podpis a razítko oprávněné osoby
potvrzující vyvěšenía zveřejnění

Podpis a razítko oprávněné osoby
potvrzující sejmutí

obdrži se žádostío vyvěšenína úřední desku se žádostí o vyvěšení na Úřední desce a o zpětné zaslání
potvrzeného vyvěšenípo dobu 15 dní (do datové schránky):
ku Jčk, odbor kancelář ředitele - zde
Dále obdrží(do datové schránky):
. Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190,339 01 Klatovy prostřednictvím panem Pavlem Bílkem, Mnichov

.

132, 386 01 Strakonice
Ředitelstvísilnic a dálnic ČR, správa Č. audělovice, Lidická 49,370 01 ČeskéBudějovice
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Sp. zn.: ODSH6l272l202Ifiiur SO

správa a údržba silnic Jihočeskéhokraj, závod prachatice a závod strakonice
Správa železnic s,o.
obec cestice
město Volyně
město vlachovo Březí
obec Lčovice
obec Zálezly
obec Bušanovice
obec předslavice

obec Malenice
Policie Čn, Krajské ředitelství policie JčK, DI Prachatice
Policie ČR, t<raiské ředitelství policie JčK, DI Strakonice

MěÚ Strakonice, odbor dopravy
MěÚ Vimperk, odbor dopravy a silničníhohospodářství
MěÚ Prachatice, odbor komunálních služeb a dopravy
krajský úřad Jihočeskéhokraje, odbor dopravy a silničního hospodářství
ČsRo AUToBUSv ČeskéBudějovice a.s.
COMETT PLUS, spol. s r.o,
švRRctRANS s,r.o.

Příloha:

Situace přechodné úpravy provozu - DIO
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