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VEREJNA VYHLASKA
opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu

tel: 383 TOOLLt
web: www.strakonice.eu

Městshý úřad Strakonice, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný úřad podle $ 124 odst. 6 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách někteých zákonů (zákon
o silničním provozu), ve znění pozdějšír'ch předpisů (dále jen ,,zákon o provozu na pozemních
komunikacích'') podle $ 77 odst. 1 písm.- c) řákona o provozu na pozemních komunikacích
a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR-rŘ, DI Strakonice č.j. KRPC-5397-IlCJ-2o2I-o2o7o6
ze dne 26.I.202I

stanovuje
žadateli:

společnosti Silnice Klatovy a. s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, lČ:afi573O7

přechodnou úpravu provozu
na místní komunikacive štěchovicích před č' p.22 (u kaple sv. Jana Nepomuckého), u č' p. 18

a na výjezdu z obce směrem na obec Lipnice

z důvodu realizace stavby: ,,oprava místníkomunikace p' č.6412 a část Lg26lI t. ú. štěcnovicď', a to

.d 1.;. l"JlT iTT i.H.,o "za těchto podmínek:
1) Přechodná úprava provozu bude vyznačena Ve smyslu předloženého návrhu dopravně inženýrského
opatření, které je nedílnou přílohou tohoto stanovení.
2) V průběhu prováděných pracímusí b,ýt obyvatelé přilehlých nemovitostí, jasně a zřetelně informováni
o prováděných činnostech.
3) Případné vykopy budou po pracovní době zajištěny proti pádu osob do nich a budou osvíceny
ýstražnými světly.
4) Pracovní místo bude v době snížené viditelnosti osvíceno ýstražnými světly.
5) Dle potřeby bude provoz řízen dostatečným počtem řádně proškolených, ustrojených (5 20 vyhlášky
č' z94l20l5 Sb.) a vybavených osob.
6) Společné uspořádání DZ na jednom sloupku musíodpovídat požadavkům TP 65' Zejména je nutné
dbát na to, aby každá dopravní značka byla včas viditelná a její umístění nepředstavovalo ohrožení
pro účastníky silničního provozu.
7) V průběhu aplikace dopravně inženýrského opatření je nutno použité dopravní značení průběžně
kontrolovat a udržovat v bezvadném stavu.
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B) Užité dopravníznačení bude provedeno v souladu s vyhláškou č.29412015 Sb. Bude rozmístěno před
zahájením stavebních prací odbornou firmou v souladu s požadavky TP 65 a TP 66 a s ohledem
na stávajícídopravní značení(nutnost dodržení minimálnívzájemné vzdálenosti DZ - mimo obec alespoň
30 m, v obci nejméně 10 m)'
9) Po skončení pracíje nutno dopravní značení bezodkladně odstranit. Trvalé dopravní značení, které
by bylo V rozporu s přechodným značením, bude po dobu umístění přechodného dopravního značení
zakryto, popř' odstraněno.
10) V případě znečištění vozovky musí firma provádějící stavební práce zajistit její okamžitý úklid'
L2) Za dodržení veškeých podmínek tohoto stanovení zodpovídá pan Václav Sedlák
(stavbyvedoucí) - tel.775 705 459. Tato osoba musí b'ýt v době aplikace dopravně inženýrského
opatření na uvedeném telefonu zastižitelná'
13) V případě potřeby si Policie Čn vyhrazuje právo dopravní značenízměnit či doplnit v rámci zajištění
BESIP.

odůvodnění:

zdejší silničnísprávní úřad obdržel dne 28.1.2021 žádost společnosti Silnice Klatovy a. s., Vídeňská 190,
339 01 Klatovy, IC:45357307 o stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ve
Štěchovicích před č. p.22 (u kaple sv. Jana Nepomuckého), u č. p. 18 a na výjezdu z obce směrem na

obec Lipnice z důvodu realizace stavby: ,,oprava místní komunikace p' č. 6412 a část l926lt k. ú.

štěchovicď', v termínu od I'4'2O2L do 31.5.2021. 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 nevyzyvají dotčené osoby k podávání připomínek nebo
námitek.

Poučení:

Toto opatření obecné povahy nab'ývá účinnosti páým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky ($ 77
odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacírch). Proti opatření obecné povahy nelze podat
opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném
řízení ($ 174 odst' 2zákona č. 500/2014 Sb., správnířád).

(-\.\

Ing. V#Lv Býček
vedoucí odboru dopravy

i fb{Ě$Tst{Y $RAa sTRAKnNlilE 
ii1_; \]ibcr dopraw ^ iÍ -!]- |

Počet listů: 2

Počet příloh: lx situace DIo potvrzená PoliciíČR

Počet listů příloh: 1

Rozdělovník:

Silnice Klatovy a. s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy
Policie Čn-rŘ, DI Strakonice, Na ohradě 1067, 386 01 Strakonice (č.j. KRPC-S3g7-Ip-2o2I-o2o7O6)
vlastní

Na vědomí:
obec štěchovice, štěchovice 64,3B7 16 Volenice

1x na úřednídesku Městského úřadu Strakonice, Velké náměstí2,386 21 Strakonice
lx na úřednídesku obecního úřadu štěchovice, štěchovice 64, 3B7 16 Volenice
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