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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
Odbor dopravy a živnostenský Městského úřadu Milevsko (dále jen „správní orgán“) příslušný podle
§ 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu), v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu
s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“)
stanovuje
společnosti ELEKTROSTAV STRAKONICE s. r. o., IČO: 472 39 034, Písecká 382, 386 01, Strakonice,
podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, po písemném vyjádření Policie ČR, DI KRPC
Písek (dále jen "orgán policie") Č. j.: KRPC-12004-1/ČJ-2019-020506-I, ze dne 24. 01. 2019, přechodnou
úpravu provozu na pozemních komunikacích
na silnici:

silnice III. třídy, číslo 12125

v místě:

k. ú. Střítež u Milevska, parc. č. 1578, od km 4,260 provozního staničení v délce 20 m

z důvodu:

Klokočov Dobřemělice: NN rekonstrukce

termín:

od 04. 02. 2019 do 13. 02. 2019.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickými
podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“,
II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno
základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.
2. Žadatel dodrží podmínky vyjádření DI PČR Písek, vydané pod č. j.: KRPC-12004-1/ČJ-2019020506-I dne 24. 01. 2019
• Dopravní značení na místě osadí vždy odborná firma dle návrhů DIO a TP 66.
• Žádná zařízení spojená se stavbou nesmí být umisťována do rozhledových parametrů křižovatek
a sjezdů, aby nebránila rozhledům. V rozhledech mohou být překážky jen do výše, kterou stanoví
příslušné ČSN.
• Při stavbě nedojde k poškozování a znečišťování komunikací v okolí stavby, budou učiněna taková
opatření, aby k tomuto nedošlo. Pokud i přes přijatá opatření k tomuto dojde, budou ihned učiněna
opatření k odstranění závady.
3. Trvalé dopravní značení, které by bylo v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto,
odstraněno nebo zneplatněno a po ukončení stavby uvedeno do původního stavu.
4. Za plnění podmínek zodpovídá pan Jiří Jaroš, tel.: 725 855 473.
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Odůvodnění:
Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu v souvislosti se stavbou „Klokočov Dobřemělice: NN
rekonstrukce“ ve dnech 04. 02. 2019 až 13. 02. 2019 je nutná přechodná úprava provozu na pozemních
komunikacích.
Na tuto úpravu byla vypracována jednoduchá projektová dokumentace, která byla odsouhlasena
příslušným orgánem policie, a projednána s vlastníky komunikace. Správní orgán stanovil přechodnou
úpravu provozu podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu na základě žádosti ELEKTROSTAVu
STRAKONICE, s. r. o, ze dne 25. 01. 2019.
Poučení:
Opatření obecné povahy, které se týká přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, podle
§ 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Podle ustanovení
§ 173 odst. 2 správního řádu není proti opatření obecné povahy možné podat opravný prostředek.
V souladu s ustanovením § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy s právními
předpisy posoudit v přezkumném řízení.

Ing. Michal Kovařík
referent odboru dopravy a živnostenského
Otisk úředního razítka
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Milevsko a Obecního úřadu Vlksice a poté zasláno s potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí zpět zdejšímu
správnímu orgánu.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Úřad vyvěšující písemnost
na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla současně zveřejněna i způsobem umožňujícím
dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.
Příloha:
Situace a schéma dopravního značení
Obdrží:
navrhovatelé (dodejky)
1. ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o., IDDS: 6qp3pdx
ostatní účastníci (dodejky)
2. Jihočeský kraj, který zastupuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Písek, IDDS: cadk8eb
dotčené orgány státní správy
3. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, DI PČR Písek, IDDS: eb8ai73
ostatní
4. Policie ČR, OOP Milevsko, IDDS: eb8ai73
5. Obec Vlksice – se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dní a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení

