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Naše č. j.:
sP. zn.;

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Datum:
Vypraveno:

Městský úřad Stra kon ice
Odbor dopravy
Velké náměstí 2
386 01 Strakoníce
pracoviště Krále Jiřího z Poděbrad 772

MUST / 0369 t2 / 20 2L / OD / smit
MUST/036912/2021/2

Ing. Tereza Šmídová
383 700 256
tereza.smidova@mu_st. cz

21.9.202r

AUToMoTo rlua pRČEJov v eČR
Pačejov 205
341 01 Horaždbvice
IC:43316476

VEŘEJNÁ wnúšrn
opatření obecné povahy

sta noven í přechodné .iíň"v provozu
Městský úřad Strakon

i iiiágoo il;:'";:;ů1?,";:"l3?Á'.'ái"i"'1ff 
ffa':':Tl!*:fl xŤlt'ý:,,.,",1T;! í:áil;ydJtiiftr, ffil|ii;1"Jď"1*# ťlT''**lJ r,,,.ixoÁ ;,ňá;,] na pozemních

;. T;;Ťi;áI:':iliil;iťJ:!iP,iil:iu Čn]rŘ,-jř'ói,*";1'.?"!í:-l;.-!:.."J1t-!".T''-l53%T

stanovuje

žadateli:

AUToMoTo KLUBU Pačejov v nč& Pačejov 2o5,34101 Horažd'ovice,Ič: 43gt6476
přechodnou úpravu provozu dle předložených návrhů DIo

na silnicích č' IVl19'-li /772' II/173, nvll?9:_I II/73gg,IIVI3910, 
-I 

II/73977, III.73972, III/I3g14."',||,?)i!,','fJ,n.*,#íiliil,j ll:;!,:ly!l;:,::r#i:,:!:ijýíí;!á,'iiiii,,,, tiiiíjáo,',
a na přilehlý.r'.,ie"r"ň.i "ffiňil"#finou působností strakonice '

z důvodu úplných uzauirek t-oÁ;;'řil objízdných traspři koná n í rych lostních _.k"'š;ř;'É'ci sportovn í a kce42. INVELT Ra1v- nače;áv)ozr,
uzavřenítratiprl["'':.lffi :*Ígót'.;:Í;''?IÍlrrr-3.1o.2o21

za těchto podmínek:
1) Pro zajištění podmínek.bezpečného 

a 
il{u.rÉ|o.provozu na pozemních komunikacích je nutné

uzavřené úseky pozemnrch L5ň"ř'i'"'i 
i'3py.;;',.šv""jl"Ě,! precrroonáu'-jiruuou provozu

na pozemních komunikacícr' 
"" ''v'r' preoň:en1icr' .-'p"řiii ČR schválenýcr' náurrr,: dopravně

ldentifikátor DS: 4gpbfnq
e-podatelna: epodatelna@mu st.cz

tel; 383 7OO 771-
web: www.strakonice.eu lČ: oo251810

Dlč: czoo251810



ínženýrských opatření _ DIo pro INVELT Ra|ly Pačejov sobota 2.1o.2o21a DIo pro INVELTRaIly Pačejov neděle g.Io,2o2Í, které jsou náoílno-u-"řirJlu tohoto stanovení.2) Dopravní značení bude provedeno a iňstalováno oabornou |i1oy v souladu s požadavky TP 65
"Zásady 

pro dopravní značení na pozemních komunikací.ň" ; řĎ 66 ,,Zásadypro označování pracovníchmíst na pozemních komunikacích'''a s ohledem_na stávají,ciaopiuuni.načení (nutnost dodržení minimální

:áff'"T.l;19:!"lTiliíůš.oo'', 
nejméně ro mJ'-sóáĚj*í'*poraaa' Dž ;; É;om sloupku musí

3) V místech' kde vyúsťují na trasu rychlostní zkoušky místnr,. účelové a jiné komunikace , sjezdya ýjezdy, je nutné zajistiť uzávěru - ouo'pomocíDZ ;;|" ;;iaoatelsky.4) Je nutné zajístit, aby na uzavřenou trasu n.evyjelo žádné uárlaio oo jednotlivých nemovitostí - nutnostprokazatel ného i nformová n í obča n ů o uzávěře íi"a.óúiřiň 
"Ě.i.r.l.5) Po předchozích zkušenostech z jiných ročnít<ů - i" Á"iňě zajistit, aby ze strany VIP hostůnedocházelo k porušováni zákažovrých dopravníth 

'""ůér.6) Současně je nutné při konání moiorističke spo.to_rrňi 
"t 

ce 42.INVELT Rally Pačejov 2o21ve dnech 1'1o.2o21 3.1o.2o2'-, p.o- Rz noraza,ovl;"- Éll;ěil Komušín,Zadní Zborovice - Leskovice, čečelovt"'-i*Jo.ritž,-rlouosedly - Pracejovice, Klínovice- Chrášt'ovice v plném rozsahu aoaržet..oezpeč;;;;i plálY jednotlivých rychlostníchzkoušek s cílem zajištění maximální bezpečnosti Jiuáló-i dalších účastníků akce.7) Přenosné svislé dopravníznačení bude umístěno nu čuň"ňtiru pruňoůffi'rloi,p.i.'' a musí b,ýtzabezpečeno proti pootočení. Spodní hrana svislé aopiuuni značkv ;';i;ýt;"'-ris." min. 60 cmnad vozovkou, její nejbližší hrana musí být umístěna Áiňiňái.a šO cm od zpevněného kraje komunikace(ýimečně v obci 30 cm) a maximálně 2b0 cm'

!]ol{:,rj;!|ť.' 
značenr, které by bylo v rozporu s přechodným značením, bude zakryto,

9) Po celou dobu bude prováděna kontrola a údržbadopravního značení.

.!' i: ^',l:.:'^":]'':avírek 
bude přechodné dopravni;;J;;i"."prodleně odstraněno a DZ uvedeno,:-C,-.

; 
]: ]]']-]-:- 

_;:_ ..-" --'= a':: :'k_^t:|:,^. -stanovení 
zodpovídá pan

mgÍ'a,*rr-?€Ťir|l.arč 
= - -:--"- -: -'' ":::€': '3::Jc:-='_ě''želý'skéhoopatřenínauvedeném

:: * :#p# em"elY s Pcrcje ČR', Dopravní-inspektoÉt vyhrazuje právo na doplnění nebo změnu
ffi:trffie sí to vYzádá zajíštění bezpďnosti . írý.'r|'iiprovozu na pozemních komunikacích

odůvodnění:

Zdejší silníční správní úřad obdržel dne 2'g'2o2I žádost AUToMoTo KLUBU Pačejov v AČR,Pačejov 2O5' 347 01 H_oraždbvice, Ič: +ásrcqla, ú9;;";;í přechodné úpravy provozu na silnicíchč' II/L39' II1L7., fil-I73,-til/Isg's, ]illisgs, út*gti, iiiirssr-r.-lII/73g72, IIIl73gI4, III;17OI,IIIlt702' III17709' III11727, IIII7722, III|7724, mňizš^,''iilr-r3u, fiI/I72B, II,IlI73o, IillI73I,dotčených místních komunikací u oŇoou ok: i ň;šř";a p'ůsonnóstí šlrukoni.u'a na přilehlýchúčeloých komunikacích z'důvodu rprný.h u'uvírek komunir.áciá objízdných tras při konání rychlostníchzkoušek v rámcí spottovní akce 42.'trvúilr,natry^ng!9jov )ozr, u to ve dnech 1'.u-'žo21_ 3.7O'2027,uzavření tratí pro rychlostnízkoušky ve dnech z.io.zozt _ s'|ď'lzazt K žádosti bylo přiloženo dopravněinženýrské opatření s navrženým órecnooným ooprávnim;'ď;;'' a souhlasné vyjádření dotčenéhoorgánu - Policie ČR, dopravníhá in;Ňú;.utu struŘonice' prátóié navržené př".r'"áÁ1iaopravníznačkyukládají účastníkům provozu povinnosti odchylné oo oúl.ne úp.-ruuy provozu na pozemníchkomunikacích' stanovuje-se přechodna ůprava provozu formou opatření obecné povahy' V případěstanovení přechodné úpravy provozu se dle $ 77 
'odst. 

s zaŘona ó provozu na pozemních komunikacích
ffiHll""ť"'"níobecné 

povahy neooruču;é ani se nevyzyva;í áotčené osoby k podávání přípomínek nebo

Poučení:

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pítry.dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky ($ 77odst' 5 zákona o provozu na pozemníctr t<omuňirá.i.r'j. É'oIipatření obecné p-ovahy nelze podat
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opravný prostředek. Soulad opatření obecné povghy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném
řÍzení ($ L74 odst' 2 zákona č' 5ool2}I4 Sb', áprávní řád).

Ing. Václav Býček
vedoucí odboru dopravy

:

i, l

Počet listů: 4

Počet příloh: 1x situace DIo pro INVELT Rally Pačejov sobota 2'Io'2O2I potvrzená PoliciíČR

lx situace DIo pro INVELT Rally Pačejov neděle 3.1o.2o21 potvrzená PoliciíčR
Počet listů příloh: 2

Rozdělovník:

AUToMoTo KLUB Pačejov v AčR, Pačejov 2o5,347 01 Horaždbvice

3:]:::g 
ČR-rŘ, DI Strakónice, Na óhrad8 rcol,386 01 Strakonice 1.;. rnnc-ao051-1/Ó-2 021-020706)

vlastn I

37o 76 České

1x na úřednídesku Městského úřadu Strakonice, Velké náměstí 2,386 01 Strakonice
1x na úřednídesku obecního úřadu Doubravice. Doubravice 43,3B7 35 Doubravíce
1x na úřednídesku obecního úřadu Mečichov, Mečichov s, 3Bi'36 Mečichov
1x na úřední desku obecního úřadu Hlupín, Hlupín 54, 38ó 01 Strakonice
1x na úřednídesku obecního úřadu Třebohostice, rřebohostice B, 3B7 37 Třebohostice
1x na úřednídesku obecního úřadu Chrášťovice, Chráštbvice 75,386 01 Strakonice
1x na úřednídesku obecního úřadu Únice, Hubenov 2,386 01 Sirakonice
1x na úřední desku úřadu Měsýsu Radomyšl, tvaltézsŘé náměsií gz, 3B7 31 Radomyšl
1x na úřednídesku obecního úřadu osek, osek77,386 01 Strakonice
lx na úřednídesku obecního úřadu Droužetice, Dróužetice 13, á86 01 Strakonice
1x na úřednídesku obecního úřadu štěchovice, Štěchovice 64, 387 i6 Volenice
1x na úřednídesku obecního úřadu Horní pořťí, oolní poříčí rbO, 386 01 Strakonice
1x na úřednídesku úřadu Měsýsu Katovice, Husovo nám' 5, sai n Katovice
1x na úřednídesku obecního úřadu Pracejovice, Pracejovice 28, 386 01 Strakonice
1x na úřední desku obecního úřadu Drachkov, Drachkóv 34, ssb or Strakonice
1x na úřední desku obecního úřadu Kraselov, Kraselov sl, ágz 16 Volenice
lx na úřední desku obecního úřadu Novosedly, Novoseatý so, sa:] to Volenice
1x na úřední desku obecního úřadu Útehle, ÚÉtrte 28, 3B:7 tg Čestice

Stránka 3 z 8


