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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 STRABAG a. s., IČO: 608 38 744, Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, kterou
zastupuje Pavel Bílek, IČO: 650 13 395, Mnichov 132, 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-97088-1/ČJ-2020-020506-I, ze dne 03.09.2020, přechodnou úpravu provozu na
pozemních komunikacích
na silnici:

III/10551, III/10555, III/12121, III/12121c v obci Veselíčko, v obci Branice, v obci
Stehlovice a v obci Jetětice + MK v obci Branice v okrese Písek, ve správním obvodu
ORP Milevsko; vše dle DIO v příloze

v místě:

v místě objízdné trasy a navazujících komunikací, dle DIO v příloze

z důvodu:

oprava silnice III/12121d Jetětice

termín:

od 29.09.2020 do 18.10.2020

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 stanoviska DI PČR Písek, vydaného pod č. j.: KRPC-97088-1/ČJ-2020020506-I, ze dne 03.09.2020:
• Dopravní značení na místě osadí vždy odborná firma dle DIO a TP 66. Pokud by bylo trvalé
dopravní značení v rozporu s přechodným, musí být trvalé dopravní značení zakryto, případně
odstraněno po dobu stavby.
• Za snížené viditelnosti bude vždy v činnosti výstražné světlo na přechodném dopravním značení
v souladu s TP66 a DIO.
• V případě potřeby bude provoz řízen pracovníky, kteří budou prokazatelně řádně poučeni,
proškoleni a označeni v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb.!
• DI PČR Písek si vyhrazuje právo kontroly, změny či doplnění DZ dle skutečných potřeb na místě.
3. Toto opatření obecné povahy se netýká správního obvodu obce s rozšířenou působností Písek a silnice I/29.
4. Za plnění těchto podmínek zodpovídá pan Bohumil Mrázek, tel.: 602 594 193.
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Odůvodnění:
Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu v souvislosti se stavbou „oprava silnice III/12121d
Jetětice“ ve dnech 29.09.2020 až 18.10.2020 je nutná přechodná úprava provozu na pozemních
komunikacích.
Na tuto úpravu byla vypracována projektová dokumentace, která byla odsouhlasena příslušným orgánem
policie a projednána s vlastníkem komunikace. Správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu podle
§ 77 odst. 5 zákona o silničním provozu na základě žádosti společnosti STRABAG a. s., Kačírkova
982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, ze dne 04.09.2020.
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
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Milevsko, Obecního úřadu Branice, Obecního úřadu Jetětice, Obecního úřadu Stehlovice a Obecního
úřadu Veselíčko 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:
1. STRABAG, a. s., který zastupuje Pavel Bílek, IDDS: t35qemm
dotčené orgány státní správy
2. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, DI PČR Písek, IDDS: eb8ai73
ostatní
3. Městský úřad Písek - Odbor dopravy, IDDS: p5ibfya
4. Obecní úřad Branice, IDDS: itpa3bp – se žádostí o vyvěšení na úřední desce
5. Obecní úřad Jetětice, IDDS: bwuap2g – se žádostí o vyvěšení na úřední desce
6. Obecní úřad Stehlovice, IDDS: xjpaqb6 – se žádostí o vyvěšení na úřední desce
7. Obecní úřad Veselíčko, IDDS: aq4bxn5 – se žádostí o vyvěšení na úřední desce
8. Jihočeský kraj, který zastupuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Písek, IDDS: cadk8eb
ostatní účastníci
- veřejnou vyhláškou

