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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ
PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako správní orgán
příslušný 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 silničním provozu") na návrh, který podala společnost
STRABAG a.s., IČ 60838744, Kačírkova 4/982, 158 00 Praha
(dále jen "navrhovatel"), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a
§ 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, (dále jen "správní řád"), po
vydání souhlasného stanoviska orgánu Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihočeského
kraje, Územního odboru Český Krumlov, dopravního inspektorátu, pod č. j. KRPC-990-37/ČJ2021-020206 ze dne 16.03.2021, a po souhlasném vyjádření vlastníka silnice č. II/166, kterým
je Správa a údržba silnic Jihočeského kraje pod č. j. SÚSCK/4476/21 ze dne 17.03.2021,
opatřením obecné povahy
stanoví
přechodnou úpravu provozu na silnici č. II/166 takto:
důvod žádosti:
Oprava silnice č. I/39 u Volar, okr. Prachatice (oprava, frézování, pokládka asfaltových vrstev).
Částečná uzavírka silnice č. I/39 pro vozidla nad 6t a stanovení objízdné trasy, mimo jiných po
silnici č. II/166 (Kájov, Chvalšiny, směr Prachatice).
místo částečné uzavírky:
U města Volary na silnici č. I/39, okr. Prachatice. Objízdná trasa přes Prachatice, Chvalšiny.
termín:
od 06.04.2021 do 05.06.2021.
provedení dopravního značení:
přechodná úprava provozu dle dopravně inženýrského opatření v příloze.
velikost dopravních značek:
základní.
zodpovědná osoba za montáž, demontáž a údržbu přechodného dopravního značení:
firma Strabag, tel. 739 541 948.
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Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1. Přechodná úprava provozu tak, jak je na silnici č. II/166 stanovena, je podmíněna existencí
příslušného rozhodnutí o zvláštním užívání silnice č. I/39 vydaného příslušným silničním
správním úřadem.
2. 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, technickou normou ČSN EN 12899-1 a technickými podmínkami TP 66 "Zásady
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích".
3. Instalace dopravního značení bude provedeno dle předloženého dopravně inženýrského
opatření, které bylo schváleno Policií České republiky, dopravním inspektorátem Územního
odboru Český Krumlov, pod č. j. KRPC-990-37/ČJ-2021-020206.
4. Budou dodrženy podmínky ve vyjádření zástupce vlastníka silnice č. II/166, kterým je
Správa a údržba silnic, pod č. j. SÚSCK/4476/21:
Provedení přechodné úpravy provozu bude provedeno dle připomínek PČR, dle platných TP
a ČSN.
V dostatečném předstihu před uzavírkou převezme zhotovitel od zástupce Správy a údržby
silnic Jihočeského kraje, závodu Český Krumlov, J. Němečka (tel. 380 709 023, 602 838
379), protokolárně dotčený úsek objízdné trasy (silnice č. II/166) do dočasného užívání a po
provedení prací ho opět protokolárně předá zpět.
Součástí předávacího protokolu bude fotodokumentace stávajícího stavu (případně
videomonitoring) silničního tělesa včetně pomocných silničních pozemků silnice č. II/166
před zahájením akce, která bude sloužit k posouzení případného nároku uvedení silničního
tělesa včetně příslušenství do původního stavu.
V případě poškození silničního tělesa nebo silničního pozemku způsobeného uzavírkou a
objížďkou bude toto poškození ihned žadatelem odstraněno. V úseku silnice č. II/166, která
byla dotčena uzavírkou, bude proveden úklid po případném znečištění způsobeném
předmětem uzavírky a silniční těleso a silniční pozemky budou uvedeny do původního
stavu.
Bezprostředně po skončení uzavírky bude odstraněno jakékoliv přechodné dopravní
značení a případné nápisy na vozovce osazené a provedené z důvodu uvedené akce.
5. Přechodné dopravní značení bude aplikováno vždy jen na nezbytně dlouhou dobu, kdy
samotné osazení bude dle příslušných norem a technických podmínek provedeno
způsobilou osobou nebo firmou plně v souladu s předloženým a Policií ČR ověřeným
dopravně inženýrským opatřením.
6. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení.
7. Trvalé dopravní značení, které by bylo v rozporu s přechodným dopravním značením, bude
po dobu přechodného dopravního značení zneplatněno, zakryto nebo odstraněno. Po
ukončení akce bude trvalé dopravní značení uvedeno do původního stavu.
8. Přechodné dopravní značení bude po dobu zvláštního užívání komunikace pravidelně
kontrolováno a udržováno v perfektním stavu tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu.
9. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené
pozemní komunikace.
10. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem
stanoveným v rozhodnutí, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a
příslušenství pozemní komunikace uvedeny do původního stavu.
11. V případě ohrožení nebo zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu si Městský
úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, vyhrazuje právo na případné
úpravy přechodného dopravního značení. Povinností navrhovatele by bylo zajistit včasné
osazení doplněného dopravního značení.
12. Za montáž, pravidelnou kontrolu a demontáž přechodného dopravního značení, a dále za
uvedení trvalého dopravního značení do původního stavu, odpovídá xxxxxx
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Odůvodnění:
Navrhovatel podal návrh na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu
stavebních prací na silnici č. I/39 u Volar, okres Prachatice. Z tohoto důvodu je třeba kvůli
částečné uzavírce pro vozidla nad 6t a určení objízdné trasy stanovit přechodnou úpravu
provozu na silnici č. II/166. Správní orgán obdržel kladné závazné stanovisko Policie ČR a
kladné vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závodu Český Krumlov.
Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy
provozu, a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích tak, jak je
shora uvedeno.
Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá
účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po
dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v
přezkumném řízení.
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu.
Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k
podávání připomínek nebo námitek.

Bc. Aleš Iser
Referent ODaSH

Příloha:
Situace dopravního značení.
Obdrží:
1. STRABAG a.s., Odštěpný závod České Budějovice, IDDS: 8yuchp8
2. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov, IDDS: cadk8eb
3. Obec Chvalšiny, IDDS: rezb2uv, Chvalšiny č.p. 38, 382 08 Chvalšiny
Na vědomí:
4. PČR, KŘP JčK, ÚO ČK, DI
5. HZS JčK, ÚO ČK, IDDS: ph9aiu3
6. Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, IDDS: g4umvrn
Ostatní:
7. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Český Krumlov 1
8. Obec Chvalšiny, úřední deska, IDDS: rezb2uvy
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Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úředních deskách Městského úřadu
Český Krumlov a Obce Chvalšiny, současně na jejich elektronických úředních deskách po
dobu 15 dnů. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Vyvěšeno dne: ……………………….

Sejmuto dne: ………………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto opatření obecné povahy.

Po uplynutí doby vyvěšení na úřední desce zašlete ověřenou kopii o doručení veřejnou
vyhláškou zpět na Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Český Krumlov

