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STRABAG a.s.
Kačírkova 982
158 00 PRAHA 5 - Jinonice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
Výroková část
Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Týn nad Vltavou příslušný správní orgán
podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu“) a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na návrh, který podal 17.08.2020,

STRABAG a.s., sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČ 60838744
(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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), po
písemném vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravního inspektorátu
České Budějovice, pod č.j.KRPC-99-345/Čj-2020-020106 z 14.08.2020 viz dopravně inženýrské opatření
(dále jen „DIO“), dále souhlas vlastníka silnice Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závodu České
Budějovice, Nemanická 10, 370 10 České Budějovice z 17.08.2020 a souhlasu vlastníka místní
komunikace a veřejného prostranství Obce Dražíč, Dražíč 57, 375 01 Týn nad Vltavou, IČ 00249637,
Obce Slabčice, Slabčice 53, 398 43 Bernartice, IČ 00250112,

stanovuje
přechodnou úpravu provozu ve správním území odboru dopravy a silničního hospodářství Týna nad
Vltavou na pozemní komunikaci II/105 v obci Dražíč a Dražičské Březí, v období od 07.09.2020 do
12.09.2020, spočívající v umístění dopravního značení též na komunikaci III/10560 a na místní komunikaci
v obci Vranov - Dražičské Březí, z důvodu opravy silnice III/10560 a křižovatky II/105 v obci Březí, po
celou dobu stavby, viz DIO, které je přílohou tohoto rozhodnutí.
Při umístění dopravního značení musí být splněny tyto podmínky:
1.
2.
3.
4.

Stanovené dopravní značení bude instalováno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. a vyhláškou č.
294/2015 Sb. samostatně na přenosných červenobílých stojanech nebo sloupcích.
Dopravní značky budou umístěny spodní hranou nejméně 0,5 m nad niveletou vozovky komunikace
a v souladu s TP 66.
Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
Dopravní značení bude provedeno odbornou firmou podle schváleného dopravně inženýrského
opatření, které tvoří přílohu této úpravy.
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5.

Trvalé dopravní značení, které by bylo v rozporu se značením přechodným, bude překryto škrtací
páskou.
6. Je zakázáno používat jiných improvizovaných způsobů upevnění dopravních značek.
7. Dopravní značení, jehož schéma je nedílnou součástí tohoto stanovení, bude instalováno pouze v
souladu s povolením zvláštního užívání nebo uzavírky pozemní komunikace.
8. V případě nezbytného doplnění dopravního značení ze strany žadatele je žadatel povinen projednat
tuto skutečnost s Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje, Dopravního
inspektorátu České Budějovice, Poštovní přihrádka č. 125, 371 05 České Budějovice a silničním
správním úřadem, který vydal toto stanovení.
9. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může silniční správní úřad stanovit další dopravní
značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité
osazení stanoveného dopravního značení.
10. Toto stanovení nenahrazuje povolení příslušného silničního správního úřadu ke zvláštnímu užívání
nebo uzavírce pozemní komunikace a platí pouze v rozsahu údajů uvedených v příloze situace.
11. Po skončení prací bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno a uvedeno do
původního stavu.
Za instalaci a předepsaný stav dopravního značení zodpovídá: Pan Bohumil Mrázek - tel.: 602 594 193.

Odůvodnění
Dne 17.08.2020 podal navrhovatel STRABAG a.s., sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice,
IČ 60838744, žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci II/105 v obci Dražíč
a Dražičské Březí, spočívající v umístění dopravního značení též na komunikaci III/10560 a na místní
komunikaci v obci Vranov - Dražičské Březí, z důvodu opravy silnice III/10560 a křižovatky II/105 v obci
Březí, po celou dobu stavby ve správním území Odboru dopravy a silničního hospodářství Týna nad
Vltavou, viz DIO.
K žádosti byly předloženy následující přílohy:
• souhlas Obce Dražíč, Dražíč 57, 375 01 Týn nad Vltavou, IČ: 00249637
• souhlas Obce Slabčice, Slabčice 53, 398 43 Bernartice, IČ 00250112
• vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závodu České Budějovice, Nemanická 10, 370 10
České Budějovice z 17.08.2020.
• situace, popis akce a harmonogram prací
• DIO zpracované odbornou firmou
• vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravního inspektorátu České
Budějovice, poštovní přihrádka č. 125, 371 05 České Budějovice pod č.j. KRPC-99-345/Čj-2020020106 z 14.08.2020 viz DIO.
Správní orgán shora uvedenou žádost řádně posoudil a zhodnotil předmětné přechodné dopravní
značení, jako nezbytné pro zachování bezpečnosti silničního provozu v dané lokalitě. Na základě
uvedených skutečností správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu na shora uvedených
pozemních komunikací tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto opatření obecné povahy.

Poučení
Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proti opatření
obecné povahy nelze podat opravný prostředek. V souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu
nabývá opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Mgr. Lenka Kokešová
vedoucí odboru
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Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce města Týna nad
Vltavou a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se má opatření obecné
povahy týkat, v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb.
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Sejmutí
vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (15.) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a
vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena odboru dopravy a silničního hospodářství Týn
nad Vltavou.

Vyvěšeno dne:……………………………

Sejmuto dne:…………………………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Příloha: situace dopravního značení.
Obdrží:
navrhovatelé (doručenky)
1. STRABAG a.s., IDDS: 8yuchp8
dotčené orgány
2. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravní inspektorát České Budějovice, IDDS: eb8ai73
3. Obec Dražíč, IDDS: ijqb6pa
4. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice, IDDS: cadk8eb
5. Obec Slabčice, IDDS: t9wb48d
6. Městský úřad Písek, Odbor dopravy, IDDS: p5ibfya
7. Město Týn nad Vltavou, Úřední deska, náměstí Míru č.p. 2, 375 01 Týn nad Vltavou 1
ostatní
8. Rumpold - T, s.r.o., IDDS: tdyyg9b
9. Pavel Bílek -dopravně inženýrská opatření, IDDS: t35qemm
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