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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

Opatření obecné povahy 

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy 
 

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v Č. Budějovicích, jako věcně                       
a místně příslušný správní orgán podle § 77 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), po 
předchozím písemném vyjádření Policie ČR, KŘP JčK, DI Prachatice, č.j. KRPC-19759čj-2020-020606 ze dne 18. 
2. 2020   
 

S T A N O V U J E 
 

žadateli: 
právnické osobě STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 608 38 744,  

 
 

přechodnou úpravu úseku silnice I/39 a I/4 okr. Prachatice,  
dle doloženého návrhu DIO  

 
 
z důvodu oprava silnice I/39  
v termínu od 20. 4. 2020 – 19. 6. 2020 
  

1. Přechodná úprava provozu bude vyznačena ve smyslu předloženého návrhu dopravně inženýrského 
opatření, který je nedílnou přílohou tohoto stanovení. 

2. Dopravní značení bude osazeno v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. 

3. Dopravní značení bude osazeno odbornou firmou před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele musí být 
řádně proškoleni, poučeni a označeni dle platné vyhlášky.  

4. Svislé dopravní značky musí být provedeny v základní velikosti a v reflexní úpravě a musí být umístěny tak, 
aby byly včas viditelné těmi účastníky silničního provozu, pro které jsou určeny, a to v souladu 
s Technickými podmínkami TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích a 
v souladu s Technickými podmínkami TP 143 – Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek. 

5. Přenosné svislé dopravní značení bude umístěno na červenobíle pruhovaných sloupcích a musí být 
zabezpečeno proti pootočení. Spodní hrana svislé dopravní značky musí být ve výšce min. 60 cm nad 
vozovkou, její nejbližší musí být umístěna minimálně 50 cm od zpevněného kraje komunikace (výjimečně 
v obci 30 cm) a maximálně 200 cm. 

6. Zodpovědným pracovníkem za provedení dopravního opatření je pan Bohumil Mrázek, tel.: 602 594 
193. 

7. V případě potřeby si Policie ČR vyhrazuje právo dopravní značení doplnit nebo pozměnit. 

   
Naše č. j.: KUJCK 49990/2020  
Sp. zn.: ODSH 44461/2020/jiur SO  
   
Vyřizuje: Ing. Jiří Urban  
Telefon: 386 720 143  
E-mail: urban@kraj-jihocesky.cz  
   
Datum: 14. 4. 2020  
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Odůvodnění: 

Zdejší úřad obdržel žádost STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 608 38 744, o stanovení 
přechodné úpravy provozu na silnici I/39 a I/4 v okrese Prachatice, z důvodu opravy silnice I/39. 
K žádosti byla přiložena situace s navrženým přechodným dopravním značením a souhlasné vyjádření dotčeného 
orgánu, Policie ČR. 

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. 
500/2004 Sb., správní řád). 
 

 
 
 
Ing. Jiří Klása 
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
 
Toto opatření obecné povahy, vč. přílohy, musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu 
Lenora a Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích (pátý den po vyvěšení nabývá opatření 
obecné povahy účinnosti; dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce KÚ Jč kraje). Opatření obecné 
povahy bude rovněž zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. S potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí 
bude opatření obecné povahy zasláno zpět Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního 
hospodářství. 
 

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

 
..................................................................................…. ..................................................................................…. 

Podpis a razítko oprávněné osoby Podpis a razítko oprávněné osoby 
             potvrzující vyvěšení a zveřejnění             potvrzující sejmutí 
 
 
 
Obdrží se žádostí o vyvěšení na úřední desku se žádostí o vyvěšení na úřední desce a o zpětné zaslání 
potvrzeného vyvěšení po dobu 15 dní (do datové schránky): 
KÚ JčK, odbor kancelář ředitele - zde  
OÚ Lenora 
 
Dále obdrží (do datové schránky): 

• STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 
• Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Č. Budějovice 
• Správa a údržba silnic Jihočeského Kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, závod 

Prachatice 
• Město Prachatice 
• Město Volary 
• Obec Horní Vltavice 
• Obec Lenora 
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• Město Husinec 
• Obec Kubova Huť 
• Obec Žárovná 
• Město Vimperk 
• Obec Šumavské Hoštice 
• Policie ČR, KŘP JčK, DI Prachatice 
• MěÚ Prachatice, odbor komunálních služeb a dopravy 
• MěÚ Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství 
• Hasičská záchranná služba Jihočeského kraje 
• Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje 
• Krajský úřad Jihočeského kraje, ODSH, dopravní úřad 
• Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc 
• ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice 

 
 
Příloha: 
Situace přechodné úpravy provozu - DIO 
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