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Městský úřad Prachatice 
Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice 

 

Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství 

 

Č.j.:                        MUPt/11989/2019/02/KSD/Ryb 

Vyřizuje:                         Bohumír Rychtář 

Telefon:                        +420 388607503 

Fax:                        +420 388313567 

E-mail:                         brychtar@mupt.cz 

 

  

V Prachaticích dne 17. dubna 2019  

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

 

 

Městský úřad Prachatice, odbor komunálních služeb a dopravy, věcně a místně příslušný 

podle § 124 odst. 6 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů, v platném znění (dále jen zák. č. 361/2000 Sb.), na základě žádosti 

společnosti STRABAG a.s., Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice ze dne 2.4.2019, po 

předchozím písemném vyjádření Policie ČR, dopravního inspektorátu Prachatice ze dne 

26.3.2019, č.j. KRPC-43257/ČJ-2019-0250606 a správce  komunikace SÚS JčK závod 

Prachatice ze dne 25.3.2019 ve smyslu  § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb., 

 

 s t a n o v u j e 

 
                                                       žadateli – právnické osobě:  

 

firmě  STRABAG a.s., Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice, provozní jednotka 

Prachatice, Vodňanská 333, 383 01 Prachatice (dále jen “žadatel“) 

 

 

přechodnou úpravu provozu na silnici č. II/145 a na silnici č. II/141 podle předloženého 

návrhu DIO (dopravně inženýrského opatření) vypracované p. Miroslavem Mrázem, RENO 

Šumava, Vlachovo Březí.  

 

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude realizována v termínu             

od 24.4.2019 od 6:00 hodin do 14.6.2019 do 18:00 hodin. 

 

Důvodem přechodné úpravy provozu je oprava silnice č. I/39.  
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1. Přechodné umístění dopravních značek na silnici č. II/145 a na silnici č. II/141 je 

stanoveno dle předloženého návrhu DIO. Návrh DIO je nedílnou součástí tohoto 

stanovení.  

2. Přenosné svislé dopravní značení bude umístěno na červenobílé pruhované sloupky a 

musí být zabezpečeno proti pootočení. Spodní hrana dopravní značky musí být ve 

výšce min. 60 cm nad vozovkou, její nejbližší hrana musí být umístěna min. 50 cm od 

zpevněného kraje komunikace a max. 200 cm.  

3. Dopravní značení bude osazeno odbornou firmou před zahájením prací. Pracovníci 

zhotovitele musí být řádně proškolení, poučení a označení dle platné vyhlášky.  

4. Zodpovědnou osobou za provedené dopravní značení: p. Zdeněk Liška, tel. č. 

606 735 954  

5. K žádosti bylo doloženo stanovisko Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jčk, 

územního odboru Prachatice, dopravního inspektorátu ze dne 26.3.2019, č.j.: KRPC-

43257/ČJ-2019-0250606 a správce  komunikace SÚS JčK závod Prachatice ze dne 

25.3.2019 

6. Žadatel zodpovídá za správné umístění dopravního značení dle „ Zásad pro označení 

pracovních míst na pozemních komunikacích – technické podmínky TP 66“ 

schválených Ministerstvem dopravy a jeho údržbu po celou dobu provádění prací. Po 

jejích ukončení bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněné a uvedeno do 

původního stavu.  

7. Dopravní značení bude v souladu s vyhláškou MD č. 294/2015 Sb., kterou se provádí 

pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních 

komunikacích.  

8. Trvalé dopravní značení, které by bylo v rozporu s přechodným, dopravním značením 

bude zakryto, popř. odstraněno. Ostatní stávající DZ ve výše uvedeném silničním 

úseku budou ponechány beze změny. 

9. Ihned po skončení platnosti přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

budou dopravní značky přechodné úpravy provozu žadatelem odstraněny. 

10. V případě potřeby si vyhrazujeme právo dopravní značky doplnit, nebo změnit v rámci 

zajištění BESIP. 

 
 

Odůvodnění 

Dne 2.4.2019 podala společnost STRABAG a.s., Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice, 

provozní jednotka Prachatice, Vodňanská 333, 383 01 Prachatice žádost o stanovení 

přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Městský úřad Prachatice, odbor 

komunálních služeb a dopravy v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 

návrh stanovení přechodné úpravy provozu na výše uvedených komunikacích projednal s 

Policií České republiky, dopravním inspektorátem Prachatice a SÚS JčK závodem Prachatice. 

Tyto písemná vyjádření tvoří podklad tohoto opatření obecné povahy. Správní orgán shora 

uvedenou žádost řádně posoudil a zhodnotil přechodné dopravní značení nezbytné pro 

zachování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Na základě zhodnocení správní orgán 

stanovil přechodnou úpravu provozu na komunikaci tak, jak je uvedeno ve výrokové části 

tohoto opatření obecné povahy. 

 

Poučení 

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný 

prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v 

přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti 
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opatření obecné povahy. Toto opatření obecné povahy dle § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 o 

provozu na pozemních komunikacích v platném znění, nabývá účinnosti pátým dnem po 

vyvěšení. 

 
                                                                                       

                                                                                         Otisk úředního razítka 

Bohumír Rychtář 

referent odboru 

komunálních služeb a dopravy 

 

 

Toto opatření obecné povahy, musí být vyvěšeno nejméně 15 dnů  na úřední desce Městského 

úřadu Prachatice, Obecního úřadu Lenora v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 a § 144 odst. 

1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb.  

Pátým dnem po dni vyvěšení nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti, patnáctý den po 

dni vyvěšení je den doručení. Opatření obecné povahy bude rovněž zveřejněno způsobem 

umožňující dálkový přístup. S potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí bude toto opatření 

obecné povahy předáno zpět Městskému úřadu Prachatice, odboru KSD.  

 

 
Vyvěšeno dne:…………………..                                                     Sejmuto dne:………………………  

 

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. 

 

 

………………………………………                          …………………………………………  
Podpis a razítko oprávněné osoby,                                                    Podpis a razítko oprávněné osoby,  

potvrzující vyvěšení a zveřejnění                                                                   potvrzující sejmutí  

 

Přílohy:  
   

Požadavek sus č. 2    

 

Rozdělovník č.j. MUPt/11989/2019/02/KSD/Ryb 

 

Účastníci řízení (do datové schránky):  

STRABAG a.s., Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice 

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Prachatice, Žernovická 916, 383 01 

Prachatice 

 

Dotčený orgán (do datové schránky):  

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor 

Prachatice - Dopravní inspektorát Prachatice, Pivovarská 4, 383 24 Prachatice   

 

Dále obdrží (do datové schránky):  

MěÚ Prachatice, odbor vnitřních věcí -  úřední deska – vyvěšení na 15 dnů 

MěÚ Prachatice, odbor vnitřních věcí -  dálkový přístup – vyvěšení na 15 dnů 
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Obecní úřad Lenora -  úřední deska – vyvěšení na 15 dnů 

Obecní úřad Lenora -  dálkový přístup – vyvěšení na 15 dnů 

 

Na vědomí (do datové schránky): 

Krajský úřad  České Budějovice, odbor dopravy a SH, Ing. Jiří Urban 
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