Městský úřad Sedlčany
Odbor dopravy a silničního hospodářství
264 80 Sedlčany, Nádražní 336
tel: 318 821 248, mobil: 731 616 204, e-mail: bobalova@mesto-sedlcany.cz
Číslo jednací: OD/15041/2018-2 Bo
Vyřizuje: Markéta Bobálová
Oprávněná úřední osoba

V Sedlčanech dne 8. 8. 2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu 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 27. 7. 2018 společností UNIKO PÍSEK, s.r.o., IČ:
46679405, Hradiště, Na Ryšavce 235, 397 01 Písek (dále jen „žadatel“) a po projednání
s dotčeným orgánem Policie ČR, KŘSK DI Příbram dne 6. 8. 2018
stanovuje
v souladu s ustanovením § 124 odst. 6, § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 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: silnice
č. II/102 a místní komunikace v Krásné Hoře nad Vltavou, z důvodu stavebních prací –
výstavby chodníku a autobusové zastávky, v rozsahu dle předloženého dopravně
inženýrského opatření (DIO).
Termín: od 13. 8. 2018 do 31. 10. 2018
Odpovědná osoba: p. Ing. Marek Masopust, tel. 774 200 215, UNIKO PÍSEK s. r.o.
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, 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 12899-1, 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 žádosti podané dne 27. 7. 2018 bylo žadatelem požádáno o stanovení
přechodné úpravy provozu na silnici č. II/102 a místních komunikacích v Krásné Hoře nad
Vltavou, z důvodu stavebních prací – výstavby chodníku a autobusové zastávky. K žádosti
bylo předloženo DIO, které bylo podle 77 odst. 2 zákona o silničním provozu projednáno
s dotčeným orgánem Policie ČR DI Příbram dne 6. 8. 2018.
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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 silnici II/102 a místních komunikacích v Krásné Hoře nad Vltavou 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.

Markéta Bobálová v.r.
referent odboru dopravy a SH

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce
Městského úřadu Sedlčany a Městského úřadu Krásná Hora nad Vltavou, a dále žádáme o
zaslání s potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí zpět správnímu orgánu po uplynutí vývěsní
lhůty.

Vyvěšeno dne: …………………………

Sejmuto dne: …………………………………...

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření

Rozdělovník:
UNIKO PÍSEK, s.r.o., Hradiště, Na Ryšavce 235, 397 01 Písek
Krajská správa a údržba silnic Střed. kraje, přísp. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Dotčený orgán:
Policie ČR KŘSK DI Příbram, Žežická 498, 261 23 Příbram V – Zdaboř
Ostatní:
Městský úřad Krásná Hora nad Vltavou – se žádostí o vyvěšení na úřední desce
Příloha:
Dopravně inženýrské opatření

