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Městský úřad Strakonice
Odbor dopravy
velké náměstí 2
386 01 Strakonice
pracoviště Krále Jiřího z Podébrad 772
Naše č. j.:

MUST l 0L7 253 l 2022l OD l

Sp. zn.:

MUSTlOt725312022

Vyřizuje:

Ing, Kateřina Brejchová
383 700 290
katerina.brejchova@mu-st,cz

Telefon:
E-mail:
Datum:
Vypraveno:
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ZNAKoN, a,s,
Sousedovice 44
386 01 Strakonice
IČ: 26018055

z1.4,2022

vrŘrrnÁ wrrúšrn

opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
|4ěstský Úřad Strakonice, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný úřad podle § 124 odst. 6 zákona
Č. 36V2000 Sb., o provozu na pozemních komunikací,ch a o změnách něrterých zákonů (zákon
o silniČnímprovozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o provozu na pozemnítrh
komunikacích") podle §. 77 odst, 1 písm. c)
_zákona o provozu na pozemních komunikacích
a po předchozím písemném vyjádření Policie Čn-ri DI Strakonice čj. KRpc-48656-2tČJ-2o22-o2o7o6
ze dne L9.4.2022

stanovuje
žadateli:

spoleČnosti ZNAKON, a.s., Sousedovice44,386 01 Strakonice, IČ: 26018055

přechodnou úpravu provozu
na místníkomunikaci v obci tlletrle
z dŮvodu zajiŠtěníbezpečnosti provozu v rámci uýstavby ČOV v obci Úbhle, a to v tomto termínu:

od 2.5.2022 do

3O. 1

1

.2022

za těchto podmínek:
1) Přechodná Úprava provozu bude vyznačena ve smyslu předloženého návrhu dopravně inženýrského
opatření, které je nedílnou přílohou tohoto stanovení.
2) SpoleČnéuspořádání DZ najednom sloupku musí odpovilCat požadavkům TP 65. Zejména je nutné
dbát na to, aby kaŽdá dopravní značka byla včas viditelná a její umístění nepředstavovalo Óhrožení
pro účastníkysilničníhoprovozu.
3) V prŮběhu aplikace dopravně inŽenýrského opatření je nutno použitédopravní značeníprůběžně
kontrolovat.
4) UŽitédopravníznaČeníbude provedeno v souladu s vyhláškou č.294l2OL5 Sb. Bude rozmístěno před
zahájením stavebních prací odbornou firmou v souladu s požadavky TP 65 a TP 66 a s ohledem
na stávající dopravní znaČení(nutnost dodržení minimální vzálemné vzdátenosti DZ - mimo obec alespoň
30 m, v obci nejméně 10 m).
5) Po skonČeníprací je nutno dopravní značeníbezodkladně odstranit. Trvalé dopravní značení,které

by bylo v rozporu s přechodným značením,bude po dobu umístěnípřechodného dopravního značení

zakfio,

popř. odstraněno.

zodpovídá

6) Za dodŽení veŠkenýchpodmínek tohoto stanovení
tel. .............. Tato osoba
musí b,ýt v době aplikace dopravně inženýrského opatření na uvedeném telefonu zastižitetná.

ldentifikátor DS: 49pbfnq
e-podatelna; epodatelna(amu-st.cz

tel: 383 7oo

LI!

web: www.strakonice.eu

lČ: oo251810
DlČ: czoo2s1810

7) V případě potřeby si Policie ČR vyhrazule právo dopravní značenízměnit či doplnit v rámci zajištění

BEsIP.

odůvodnění:
obdžel dne 2L.4.2022 žádost společnosti ZNAKON, a.s., Sousedovice 44,
386 01 Strakonice, IČ: 26018055 o stanovení přechodné úpravy provozu na místníkomunikaci v obci
Úlehle, z dŮvodu zajištění bezpečnosti provozu v rámci výstavby ČOv v obci Úbhb, a to v termínu od
2.5.2022 do 30.11.2022. Protože navženépřechodné dopravní značky ukládají účastníkům
provozu
povinnosti odchylné od obecné Úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanovuje 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 se nevyzývají dotčenéosoby k podávání připomínek nebo námitek.
ZdejŠÍsilniČnísprávní Úřad

Poučení:
Toto opatření obecné povahy nab,ývá účinnostipátYm dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (§ 77
odst. 5. zákona o provozu na pozemních komunikacích). Proti opatření obecné povahy nelze póaat
prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném
9.Prayný
řízení (§ 174 odst. 2zákona č. 500/2014 Sb., správní řád).
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Odbor do;,"avv

Ing, Vátíav Býček
vedoucí odboru dopravy
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Počet listů: 2
Počet příloh: 1x situace DIO potvrzená PoliciíČR
Počet listů příloh: 1

Rozdělovník:
ZNAKON, a.s,, Sousedovice 44,386 01 Strakonice
Policie CR-KR, DI Strakonice, Na Ohradé 7067,386 01 Strakonice (č.j. KRpc-4B656-2lČJ-2)2z-ozo7o6)

vlastní

Na vědomí:

Obec Předslavice, Předslavice 17, 387 01 Volyně
1x na Úřednídesku Městského úřadu Strakonice, Velké náměstí

lx

2,386 21 Strakonice
na úřednídesku obecního úřadu Předslavice, Předslavice 17,3B7 01 Volyně
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Toto opatření obecné povahy vč. přílohy musí být vwěšeno po dobu 15 dnů na úřednídesce
Uěú Strakonice, zároveň musí být po stejnou dobú zveřejněno MěÚ Strakonice způsobem
umoŽňujícímdálkový přístup (pátý den povyvěšení nab,ývá opatřeníobecné povahy účinnosti,dnem
vyvěšeníje den vyvěšenína úřednídesce MěÚ Strakonice).

úřeanídeska:
Vyvěšenodne:

J,f .2aa2

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, ktený potvzuje vyvěšení a sejmutí,

Dálkový přístup:
Zveřejněno

dne: 2- S- 2o22

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, Kený poWrzuje vyvěšenía sejmutí.

oBEc PŘED§HvlcE
,Jí,oJ,I;?lr,,

k-ln,

Toto opatření obecné povahy vč. přílohy musí být vyvěšeno na úřednídesce obecního úřadu
Předslavice po dobu 15 dnů.
S potvzeným datem vyvěŠenía sejmutí bude opatření obecné povahy zasláno zpět Městskému úřadu
Strakonice, odboru dopravy.

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne;
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