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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích, jako věcně
a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále „zákon o silničním provozu“), v platném znění
a podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění (dále jen správní řád)

stanoví
přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci
žadateli:
společnosti SATES ČECHY s.r.o., se sídlem Radkovská 252, Telč, IČ: 251 72 654, zastoupené na
základě plné moci společností Značky Vysočina s.r.o., Bezděkov 12, Pavlov, Třešť, IČ: 015 26 588
na silnici I/3 v Plané nad Lužnicí z důvodu provádění stavby
„Výstavba parkoviště Na Skalách“
v termínu: 7.4.2021 - 30.6.2021
Při umístění přechodné úpravy provozu musí být splněny tyto podmínky:
1. Umístění značek na silnici I. třídy je stanoveno dle předloženého návrhu DIO. Návrh DIO je nedílnou
součástí tohoto stanovení.
2. Dopravní značení bude osazeno odbornou firmou před zahájením prací v souladu se zákonem č.
361/2000 Sb., o silničním provozu a vyhl.č. 294/2015 Sb. 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. Pracovníci zhotovitele dopravního značení musí být řádně proškolení, poučení a označení dle platné
vyhlášky.
4. Skutečnou dobu trvání dopravního omezení je povinen správce komunikace, případně
provádějící firma zadat do univerzální aplikace (http://jsu.jsdi.cz) Národního dopravního
informačního centra (NDIC), Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava – Přívoz. V nutných
případech lze tyto operativně hlásit tel. Na NDIC 596 663 550 – 556.
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5. Bude dodrženo stanovisko Krajského ředitelství policie Jčk, územního odboru Tábor ze dne 25.2.2021,
č.j. KRPC-787-169/ČJ-2021-020806.
6. K žádosti bylo doloženo vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, správy české Budějovice ze dne
29.3.2021, č.j. RSD-2248A-2021.
7. 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 a ČSN 736102. Po jejich ukončení bude přechodné dopravní
značení neprodleně odstraněné a uvedeno do původního stavu.
8. 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.
9. 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.
10. Odpovědná osoba: pan Radim Hlatký, tel. 606 078 617.
Odůvodnění:
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci se vydává na základě žádosti společnosti SATES
ČECHY s.r.o., se sídlem Radkovská 252, Telč, IČ: 251 72 654, zastoupené na základě plné moci společností
Značky Vysočina s.r.o., Bezděkov 12, Pavlov, Třešť, IČ: 015 26 588 na silnici I/3 v Plané nad Lužnicí z důvodu
provádění stavby „Výstavba parkoviště Na Skalách“.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce (§
77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Proti opatření obecné povahy nelze
podat opravný prostředek (§ 173 správního řádu). Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze
posoudit v přezkumném řízení (§ 174 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád).

Ing. Mária Čejková
Vedoucí oddělení silničního hospodářství

Toto opatření obecné povahy, vč. příloh musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského
úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích (pátý den po dni vyvěšení je den doručení, dnem vyvěšení je
den vyvěšení na úřední desce KÚ Jčk) a na Městském úřadě Planá nad Lužnicí). 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. S potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí bude opatření obecné povahy
zasláno zpět Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství.

Datum vyvěšení:…………………………………………… Datum sejmutí:…………………………………………..

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

Podpis a razítko oprávněné osoby,
potvrzující vyvěšení a zveřejnění

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

Podpis a razítko oprávněné osoby,
potvrzující sejmutí

Příloha: schéma dopravního značení
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Rozdělovník:
Účastníci řízení:
• Značky Vysočina s.r.o., Bezděkov 12, Pavlov, Třešť DS
• Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice DS
Dotčené orgány:
• Krajské ředitelství policie Jčk, územní odbor Tábor, dopravní inspektorát DS
• Městský úřad Tábor, odbor dopravy DS
Ostatní:
• Krajský úřad – Jihočeský kraj, zde se žádostí o vyvěšení na úřední desce a o zpětné zaslání
potvrzeného vyvěšení po dobu 15 dnů + příloha
• Městský úřad Planá nad Lužnicí se žádostí o vyvěšení na úřední desce a o zpětné zaslání
potvrzeného vyvěšení po dobu 15 dnů + příloha
•
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