Městský úřad Strakonice
Odbor dopravy
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58
370 04 České Budějovice
IČ: 48035599
Naše značka:
MUST/018482/2017/OD/hev

Pavel Bílek
dopravně inž. opatření
Máchova 895
IČ: 65013395

v zastoupení

Vyřizuje:
Ing. Hejpetrová 383 700 256

Datum:
13. dubna 2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný úřad podle § 124 odst. 6
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu
na pozemních komunikacích“) podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních
komunikacích a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR-KŘ, DI Strakonice č.j. KRPC50712-1/ČJ-2017-020706 ze dne 6.4.2017

stanovuje
žadateli:
společnosti Swietelsky stavební, s.r.o, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,
IČ: 48035599, kterou zastupuje pan Pavel Bílek, dopravně inž. opatření, Máchova 895, 386 01
Strakonice, IČ: 65013395
přechodnou úpravu provozu na silnicích č. II/170, II/171, III/17010, III/17018, III/17019 a na
místní komunikaci v obci Drážov, v místě dle přiložených situací DIO
z důvodu provedení stavby „Oprava silnice III/17019 křiž. II/170 – Dobrš – Zálesí – křiž. II/171“, a
to na dobu:
SO 101 Dobrš – od 24.4.2017 -10.5.2017, SO 102, SO 103 Zálesí – od 11.5.2017 do 31.5.2017,
za těchto podmínek:
1) Přechodná úprava provozu bude vyznačena ve smyslu předloženého schváleného návrhu
dopravně inženýrských opatření, které jsou nedílnou přílohou tohoto stanovení.
2) Dopravní značení bude osazeno odbornou firmou před zahájením.
3) Dopravní značení bude osazeno v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č. 294/2015
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
4) Dopravní značení bude provedeno a instalováno odbornou firmou v souladu s požadavky
TP 65 a TP 66 – „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a s ohledem
na umístění stávajícího dopravního značení (nutnost zachování požadovaného minimálního
odstupu dopravních značek – alespoň 30 m, v obci nejméně 10 m).
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5) Po celou dobu bude prováděna kontrola a údržba dopravního značení. Žadatel zodpovídá
za jeho řádný stav a případnou obnovu během celé doby umístění.
6) Po skončení akce bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno a uvedeno
do původního stavu.
7) Za dodržení veškerých podmínek tohoto stanovení zodpovídá pan Richard Dub,
tel. 725 560 960. Tato osoba musí být v době aplikace dopravně inženýrského opatření na
uvedeném telefonu zastižitelná.
8) V případě potřeby si Policie ČR vyhrazuje právo dopravní značení změnit či doplnit v rámci
zajištění BESIP.
Odůvodnění:

Zdejší silniční správní úřad obdržel dne 12.4.2017 žádost společnosti Swietelsky stavební, s.r.o,
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 48035599, kterou zastupuje pan Pavel Bílek,
dopravně inž. opatření, Máchova 895, 386 01 Strakonice, IČ: 65013395, o stanovení přechodné
úpravy provozu na silnicích č. II/170, II/171, III/17010, III/17018, III/17019 a na místní
komunikaci v obci Drážov, z důvodu provedení stavby „Oprava silnice III/17019 křiž. II/170 –
Dobrš – Zálesí – křiž. II/171“, a to na dobu: SO 101 Dobrš – od 24.4.2017 -10.5.2017, SO 102, SO
103 Zálesí –od 11.5.2017 do 31.5.2017.
K žádosti byly přiloženy situace DIO s navrženým přechodným dopravním značením a souhlasné
vyjádření dotčeného orgánu - Policie ČR, dopravního inspektorátu Strakonice.
Protože navržené přechodné 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 dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.
Poučení:

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky
(§ 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích). Proti opatření obecné povahy nelze
podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit
v přezkumném řízení (§ 174 odst. 2 zákona č. 500/2014 Sb., správní řád).
_______________________
Ing. Václav B ý č e k v.r.
vedoucí odboru dopravy
otisk úředního razítka

Příloha:

Situace orazítkovaná Policií ČR – 5x

Obdrží:

SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Policie ČR-KŘ, DI Strakonice, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice (č.j. KRPC-50712-1/ČJ-2017-02070)
vlastní
1x na úřední desku Městský úřad Strakonice, kancelář tajemníka, Velké náměstí 2,
386 21 Strakonice
1x na úřední desku Obecní úřad Drážov, Drážov 41, 387 19 Čestice
1x na úřední desku Obecní úřad Dřešín, 387 19 Čestice
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Toto opatření obecné povahy vč. přílohy, musí být vyvěšeno nejméně po dobu 5 dnů
na úřední desce Městského úřadu Strakonice a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněno
MěÚ Strakonice způsobem umožňujícím dálkový přístup ( pátý den po vyvěšení je den
doručení, dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce MěÚ Strakonice ).
Úřední deska:

Vyvěšeno dne: …………………..

Sejmuto dne: …..………………..

……………………………………………………………….
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.
Dálkový přístup:

Zveřejněno dne: ………………….

Sejmuto dne: ………………….

……………………………………………………………….
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.
Toto opatření obecné povahy vč. přílohy, musí být vyvěšeno nejméně po dobu 5 dnů
na úřední desce Obecního úřadu Drážov.
S potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí bude opatření obecné povahy zasláno zpět Městskému
úřadu Strakonice, odboru dopravy.
Úřední deska:

Vyvěšeno dne: …………………..

Sejmuto dne: …..………………..

……………………………………………………………….
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.
Toto opatření obecné povahy vč. přílohy, musí být vyvěšeno nejméně po dobu 5 dnů
na úřední desce Obecního úřadu Dřešín.
S potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí bude opatření obecné povahy zasláno zpět Městskému
úřadu Strakonice, odboru dopravy.
Úřední deska:

Vyvěšeno dne: …………………..

Sejmuto dne: …..………………..

……………………………………………………………….
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.
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