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Datum:

Městský úřad Strakonice
0dboí doprOvy
velké náměstí z
386 01 strakonice
pracovlste Krale Jlnno z Podeolad /12

Musr l 04 1979 l 202L l oD l brc
Musí104!979l2o2l

Ing. Kat€řina Blejchová
383 700 290
kateina,béchova@mu st,c2

15,10.2021
Viz otisk razílla na poštovniobálce, nebo €soýi
údaj na obálc€ datové schldnky, nebo datum

RoADFIN sTAvBY s,i,o,
Plz€ňské 1147

330 27 vejprnice
IČ| 04852427

Pavei Bílek
lvlnichov 132
386 01stíakonlce
Ič: 65013395

opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu

l4ěstshý úřad strakonice, odbor dopravy, jako věcně a mistně příslušný úřad podle § 124 odst. 6 zákona
č. 36V2000 sb,, o provozu na pozemních komunikacích á o změnách 

' 
někte-ných zákonů (zákon

o silničnim. provozu), Ve zněni pozdějšich předpisů (dále jen ,,zákon o proóu na pozemních
komunikécích") podle § 77 odst, l pism, c) žákona o provolu na pozemnich komunikacích
a po předchozim písemném \,yjádřeni Policie čR-KŘ, Dí strakonice č.j, Knpc-irzoso-t/č-zozr-ozozoo
ze dne 6.10,2021

stanovuje
žadateliI

společnosti RoADFIN sTAvBY s.r.o., Plzeňská 1147| 33o 27 vejprnice, IČ! o4a52427
v zastoupení

Pavel Bílek, Mňichov í32, 386 ot strakonlce. tČ! 65013395
přechodnou úpravu provozu

na silnicích č. II/142,II/144, I|ll1421l !IIl1422] III|1445,I |1446, |II/1447, III|14213 a místních
komunihacích V obci l\4arčovice, Lilochovice, Kakovice, Všechlapy a u obce Všeahlapy, l důvodu úplné
uzavirky (25,10,2021 - 14.11.2o21) a částečné ulavirky (l5.11á21 -28.r1.2021)';iiniceIII/1445při
realžaci stavby: ,,1.4odernizace silnice III/1445 Předslavice - Kakovice../ a to v termínu od 25.to.2oŽt
do 2a.l1.2021za těchto podmínek:
1) Přechodná úprava provozu bude Vyznačeňa Ve smyslu předloženého a Policií ČR schváleného
doprávně inženýJského opatřeni a schémat, které jsou nedílnou přílohou tohoto stanovení,
2) Pracovní místa budou v době snížéné viditelno§ti osvícena výstražnými světly.
3) Dle potř_eby_.bude provoz řízen do§tatečným počtem řádně proškolených, Ústrojených
(§20 vyhlášky č. 29al2015 sb,) a vybavených osob.
4) Případné výkopy budou po pracovní době zajištěny proti pádu osob do nich a budou osví,Ťny
v,ýstražnými světly,
5) Užité dopravní značení bude provedeno V souladu s Vyhláškou č. 2g4l2o15 sb, Bude rozmístěno
pred zanajenlm stavébnich praci odbornou fkmou V souladu s poŽadavky TP 65 a TP 66 a s ohledem
na stáVaj ící dopravn íznačení ( nutnost dodrženíminimálníVzájemné vzdálónosti DZ - mimo obec alespoň
30 m, v obci nejméně 10 m),
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6) společné uspořádání DZ na jednom sloupku rnUsíodpovídat požadavkům TP 65, zeiména je nutné
dbát na to, aby každá dopravní značka byla Včas vjditelná a její umístění nepředstavovalo ohrožení
pro účastníky silničního píovozu.
7) V průběhu aplikace dopravně inženýrského opatřeníje nutno použité dopravni žnačení průběžně
kontrolovdt.
8) Po skončení plací ]e nutno dopravni značení bezodkladně odstranit. Trvalé dopravní znaČení, které
by bylo v rozporu s přechodným značením, bude po dobu umístění přechodného dopravního značení
zakťyto, popř, odshaněno.
9) Dočasná neplatnost stáVajících svislých dopravnich značek bude provedena škÉnutím páskou
s oranžovo-černým pruhem o šři 50 mm.
10) Za dod ržen í Veškerých podminek tohoto stanove ní zodpovídá pan ..... - tel. ......,. Tato osoba musí
b}'t V době aplikace oopravně inž€nýrského opatieni na uveoeném teIefonu zastižitelné.
11) V případě potřeby si Policie cR Vyhražuje právo dopravníznačení změnit či doplnit v rámci zajištění
BEsIP,

odůvodnění|

zdejšísilniční spráVni úřad_obdržel dne 6,10.2021 žádost společnosti RoADFIN STAVBY s,r.o., Pl7eňská
1147, 330 27 Vejprnice,Ic| 04852427 ý zastoupeníPavel Bilek, l4nichov 132, 386 01 slrakonice, Ici
65013395, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. IIl142,II|144,Ilíl1421,Ifil1422,
|lll1445, ull1446,IJJl1447l Iííl14213 a fií9tních komunikacích V obci [4arčovice, Litochovice/ Kakovice/
Všechlapy a u obce Všechlapy, z důVodu úplné uzavírky (25,10,2021 - 14.11.2021) a částečné uzavírky
(15.11.2021 - 28.11.2021) silnice III/1445 při realizace stavbyi,,Modernizace silnice III/1445
Předslavice , Kakovicď', a to V termínu od 25,10.2021, do za,í.2o21. K žádosti byla příložena situace
dopravně inženýrského opatienís navíženým přechodným dopravnim značením a souhlasné Vyjádření
dotčeného orgánu - Policie cF, dopravniho inspektorátu strakonice.
Protože navržené přechodné dopravní značky ukládají úástníkům provozu povinnosti odchylné
od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, §tanovuje 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 5e nevyzývají
dotčené osoby k podáVánípřipomínek nebo námitek.

Poučeníi

Toto opatření obecné povahy nabfliá účinno§ti páÝm dnem po dni Vyvěšeníveřejné Vyhlášky (§ 77
odst, 5 zákona o provožu na pozemních komunikacích), Proti opatření obecné póvahy netzó póaat
o,pravný prostředek, soulad opatřeníobecné povahy s právními předpisy lze posóudit v přezkumném
řízení(§ 174 odst, 2 zákona č. 5oo/2o14 sb., spráVní řád),

ňidslďnňAD§ňnrořř,
odbor dapravy

Ing, Václav Býček
vedoucíodboru dopravy

Počet listů: 2

Počet příloh: lx situace DIo potvrzená PoliciíČR,

Počď listů pří|oh: 2
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Toto opatřeniobecné povahy vč. přilohy musí být Wvěšeno Po dobu 15 dnů na úřední desce
MěÚ strakonice, zároveň mu§í být Po stejnou dobu zv€řejněno MěÚ strakonice způsobem
umožňujícím dálkot/ý přístup (páti,den po vyvěšenínabývá opatřeníobecné povahy účinnosti, dnem
Vyvěšeníje den Vyvěšení na úřednídesce l',4ěÚ strakonice).

úřední deskal
Vyvěšeno dne:
sejmuto dnei

Razítko a podpis orgánu, který potvrzujé vyvěšenía sejmutí.

Dálkot/ý přístupl
Zveřejněno dnei
seimuto dne:

Razítko a podp|s orgánu, kteni potvrzuie Vyvěšenía séjíňutí.

Toto opatření obecné povahy vč. přílohy musí být vwěšeno na úřednídesce obé.ního úřadu
Předslavice po dobu 15 dnů.
s potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí bude opatření obecné povahy zasláno zpět tlěstskému úřadu
strakonice, odboru dopravy.

. 1l ,- ;-:
vyveseno one:
sejmuto dnel

Razítko a podpis ořgá nu, ktený potvrzuje vyvěšen í a seim uti. OBEC PŘEDSIAVIC!
387 01 volyně

lco I o,rrr1 .9)t4 -é.-,
Totoopatření obecné povahyvč. přílohy musí být vyvěšeno na úřednídesce obécního úřadu
Litochovice po dobu 15 dnů.
s potvrzeným datem vyvěšenía sejmutíbude opatření obecné povahy zasláno zpět lvlěstskému úřadu
strakonice, odboru dopravy,

Vwěšeno dnej
sejmuto dne:

Razítko a podpis or9ánu, ktelý potvrzuje lyvěšenía sejmutí,
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Pii[iÚa k č] KRPo,r 1 /650 1/ČJ.2a21 a2a7a6 ze dné 6 rc 2021
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lrplná uavlík. 6lhlo6 l l|/í 445 v uz.vt6nó a mlno
u:av ioň oú ob§. v Ll3olo Pi. dýavlc..Ill a rčovlc€.xalov lc,

oblírd'*a prá.ovnlho níst.,
Dlo- Mod6rnla.. .llňlc. llíí445 Př.d!l!vlc..K.k vl..
I u-rra.t*oz
l p**1.1.i""..n"1.1 !4
I otot*_.
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so 10 I _ opróva \,n ce l||' a45 slan ce1, o,37o_ ],o55 ln cé|Lová opla 0,685 /mso l 02 _ opEw silnlce lll/ 1445 staničen l l ,o55- 1 ,27o hm celfuvá dél\a o:2 ia k;
:9]:, -,* ||j ó|,,11,,|.1i cn-2?a.2.^.rlŤl, {ó]ld-llál Ji,ň
so 104 - opÉVa silnic€ lll/1445 stanič€ni 2,415-2,627 km celková délka o212 km
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