Městský úřad Sedlčany
Odbor dopravy a silničního hospodářství
264 80 Sedlčany, Nádražní 336
tel: 318 821 248, fax: 318 695 392, e-mail:bobalova@mesto-sedlcany.cz
Číslo jednací: OD/6035/2017-14 Bo
Vyřizuje: Bobálová
Oprávněná úřední osoba

V Sedlčanech, dne 11. 5. 2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích
Městský úřad Sedlčany, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný orgán státní správy ve
věcech provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 124 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě podané žádosti dne 24.
3. 2017 DOT Servis s. r. o., IČ: 28893492, Průmyslová 1813, 258 01 Vlašim v zastoupení na základě
plné moci Dopravní značení K. H., IČ: 03893278, Potoční 259, 284 01 Kutná Hora (dále jen
„žadatel“) a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR KŘPSK DI Příbram, č.j. KRPS-861951/ČJ-2017-011106 ze dne 20. 4. 2017, doplněné dne 10.5. 2017.
stanovuje
v souladu s ustanovením § 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, a na základě
§ 171 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, přechodnou úpravu
provozu na pozemních komunikacích: na silnicích č. II/118, II/105, III/10239, III/10535,

II/102, z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při opravě mostu ev. č. 105-033
Kojetín, v rozsahu dle předloženého doplněného dopravně inženýrského opatření (DIO).
Dopravním značením bude označena:
Obousměrná objízdná trasa pro tranzitní dopravu – nákladní doprava nad 3,5 tuny povede po
sil. č. II/118 z Petrovic přes Krašovice ke křiž. se sil. II/120, po té po silnici II/120 z Krásné Hory přes
Podmoky, Milešov, Kovářov do Milevska.
Obousměrná objízdná trasa pro místní dopravu – osobní doprava, nákladní doprava do 3,5 tuny
a autobusy povede po sil. č. III/10239 do Krchova ke křiž. se sil. III/10535, poté po sil. III/10535 přes
Vladyčín do Vepice ke kiž. se sil. III/10534, po sil. III/10534 přes Hrazany ke křiž. se sil. II/105.
Termín: od 15. 5. 2017 do 30. 11. 2017
Podmínky pro provedení přechodní úpravy provozu:
Budou dodrženy podmínky orgánu Policie ČR KŘPSK DI Příbram uvedené ve vyjádření č. j.
KRPS-86195-1/ČJ-2017-011106 ze dne 20. 4. 2017.
-veškeré DZ bude v souladu s platnými normami, vyhláškou 294/2015 Sb. a bude osazeno v souladu
s platnými TP subjektem oprávněným k instalaci dopravního značení. Stávající DZ, které by bylo
v rozporu s přechodným DZ, bude zřetelně zneplatněno. Osobou odpovědnou za PDZ bude prováděna
pravidelná kontrola stavu tohoto značení a v případě zjištěné závady na PDZ bude tato závada
odstraněna.
DI Příbram si vyhrazuje právo toto vyjádření doplnit nebo činit návrhy a opatření v zájmu zajištění
bezpečnosti a plynulosti provozu na výše uvedené silnici.
Osazení dopravního značení zajistí Dopravní značení K. H., IČ 03893278, Potoční 259, 284 01
Kutná Hora. Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou
montáž dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu
přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je p. Bc. Jaroslav Nepraš, tel: 602 514 933.
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Přechodné dopravní značení bude umístěno dle předloženého DIO a instalaci provede oprávněná
firma k instalaci DZ.
Dopravní značení bude provedeno dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu
na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, v souladu se Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích č.TP
65, 66 schválenými Ministerstvem dopravy ČR a Ministerstvem vnitra ČR a v souladu s ČSN 128991, kterou se doplňují vzorové listy VL 6.1 a ČSN 018020 a jejím dodatkem.
Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Sedlčany si vyhrazuje právo toto stanovení změnit
nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat změna situace v silničním provozu nebo veřejný zájem.
Orgán Policie ČR má právo kontroly a předložení dalších podmínek, zajišťujících bezpečnost a
plynulost provozu na pozemních komunikacích.
Odůvodnění:
Na základě stanoviska Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, přísp. org. k objízdným trasám při
uzavírce mostu ev. č. 105-033 u obce Kojetín ze dne 9. 5. 2017 bylo doplněno žadatelem dopravně
inženýrské opatření stanovené pod č. j.: OD/6035/2017-7 Bo ze dne 5. 5. 2017 vydané Městským
úřadem Sedlčany, odborem dopravy a silničního hospodářství. Doplněné dopravně inženýrské opatření
je na silnicích č. II/118, II/105, III/10239, III/10535, II/102, z důvodu zajištění bezpečnosti
silničního provozu při opravě mostu ev. č. 105-033 Kojetín. Výše uvedené doplněné DIO, bylo
podle 77 odst. 2 zákona o silničním provozu projednáno s dotčeným orgánem Policie ČR KŘPSK DI
Příbram dne 10. 5. 2017.
V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu se proto
dnešním dnem tímto opatřením obecné povahy stanovuje přechodná úprava provozu na silnicích č. na
silnicích č. II/118, II/105, III/10239, III/10535, II/102, dle přiloženého DIO.
Poučení:
V souladu s § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný
prostředek.
Podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá opatření obecné povahy účinnosti pátým
dnem po vyvěšení. Písemnost se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

otisk úředního razítka

Markéta Bobálová
referent odboru dopravy a SH

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského
úřadu Sedlčany, Krásná Hora a Obecního úřadu Milešov, Klučenice, Petrovice. Městský úřad
Sedlčany, Krásná Hora a Obecní úřad Milešov, Klučenice, Petrovice se žádají o vyvěšení tohoto
opatření na úřední desce po předepsanou dobu 15 dnů a o zaslání s potvrzeným datem vyvěšení a
sejmutí zpět zdejšímu správnímu orgánu.
Vyvěšeno dne: …………………………

Sejmuto dne: …………………………………...

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření.
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Rozdělovník:
Žadatel: (doručeno dodejkou, do vlastních rukou, datovou schránkou)
DOT Servis s.r.o., Průmyslová 1813, 258 01 Vlašim
v zastoupení na základě plné moci DOPRAVNÍ ZNAČENÍ K. H. s.r.o., Potoční 259, 284 01 Kutná Hora
Vlastník dotčené pozemní komunikace: (doručeno dodejkou, datovou schránkou)
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Dotčený orgán: (doručeno dodejkou, datovou schránkou)
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Dopravní inspektorát, Žežická 498, 261
23 Příbram V – Zdaboř
Na vědomí: (doručeno dodejkou, datovou schránkou)
Město Krásná Hora nad Vltavou, Krásná Hora nad Vltavou 90, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou
Obec Milešov, Milešov 73, 262 34 Milešov
Obec Klučenice, Klučenice 16, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou
Obec Petrovice, Petrovice 26, 262 55 Petrovice
Ostatní: (doručeno datovou schránkou)
Městský úřad Sedlčany, Nám. T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany se žádostí o vyvěšení
Městský úřad Krásná Hora nad Vltavou, Krásná Hora nad Vltavou 90, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou, se
žádostí o vyvěšení
Obecní úřad Milešov, Milešov 73, 262 34 Milešov se žádostí o vyvěšení
Obecní úřad Klučenice, Klučenice 16, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou se žádostí o vyvěšení
Obecní úřad Petrovice, Petrovice 26, 262 55 Petrovice se žádostí o vyvěšení
Příloha:
návrh přechodného dopravního značení

