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vEŘEJNÁ vyt{LÁšKA
opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu

tel: 3B3 70O 11].
,uveb: www.strakonice.eti

Nlěstský úřad Strakonice, odbor doDra\ly. jalio věcně a místně příslušný úřad podle § 124 odst. 6
zákona ó.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákorr o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o provozu na pozemních
komunikacích") podle § 77 crds: 1 pisrrl. c) zá|<ona, o prcvozu na pozemních komunikacích
a po předchozím písemném vyjádřeníPolicie Čn-xŘ, Dl Strakonice č.j. KRPC-24515-2/ČJ-2023-02O706
ze dne 16.?_.2C2_:]

sianovuje
žadateli:

společnosti ZNAKON, a.s., Sousedovice 44,386 01 Strakonice, lČ: 26018055

přechoclnou úpravlt provozu

n;r silnici č.lll/17'210 v obci l(ladruby, okr. Strakonice z důvodu výstavby chodníku, a to v termínu

ad 28.2.2O23 do 1 .6.2023

za těcltto podmínek:
'1) přechodná tiprava provozu bude vyznačena ve smyslu předloženého a policií ČR schváleného
návrhu dopravně inženýrského opatření a pracovního schéma B/1 TP 66, které jsou nedílnou přílohou
tohoto stanovení.
2) Případné výkopy budou po pracovní době zajištěny proti pádu osob do nich a budou osvíceny
,,,]?stra žnými svěil1l.
3) y příoa:lš drrnrav:rích komplikací bucle provoz řízen dostatečným počtem řádně proškolených,
ttstrojených (§ 2_0 tryhlášky é.294l2O15 SrJ.) a vyhavených osob.
,4) Placovní místa budou v době snížené vidite|nosti osvícena výstražnými světly.
5; lrŽiié dooravní značení bude provedeno v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb. Bude rozmístěno
ořerJ zahájenírr stavebních prací odbornou firmou v souladu s požadavky TP 65 a TP 66 a s ohledem
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na stávající dopravní značení (nutnost dodržení minimální vzájemné vzdálenosti DZ - mimo obec
alespoň 30 In, v obci nejméně 10 m).

6) Společné uspořádání DZ na jednom sloupku musí odpovídat požadavkům TP 65. Zejména je nutné
dbát na,to, aby každá dopravní značka byla včas viditelná a její umístění nepředstavovalo ohrožení ; | 

]

pro účastníky si!ničního provozu.
7) V orů|rěhr.i anlil<ace dopravně inženýrsl<ého opatření je nutno použité dopravní značení průběžně
|:ontro!ovat a udržrrvat v bez,ladném stavtt.
8) Po skončr:ní prací je nutno dopravní značení bezodkladně odstranit. Trvalé dopravní značení, které
bv hylo v rozpcru s ořechodným značením, bude po ciobtl umístění přechodného dopravního značení
zakrvto, popř. odstraltěno,
9) Za doCrženíveškerých podmínel< tohoto stanovenízodpovídá pan .......,......."... - te!, .........,...",.... Tato
ni:oba mrtsíbýt tt 6|656 aplikace dopravně inženýrského opatření na uvedeném telefonu zastižitelná.
i 0) tl o;1o.0ě notřeby si Policie ČR vvhrazuje prár,o doorarní znaóení změnit či doplnit v rámci zajištění
BESlP

Odůvodnění: '

Zclejší silniční .správní rrřad obdržel dne 21.2.2023 žádost společnosti ZNAKON, a.s , Sousedovice 44,
386 01 Strakonice, lČ: 26018055, o stanovenípřechodné úpravy provozu na silnici č.lll/17210 v obci
K|adruby z dŮvodu výstavby chodníku, a to v termínu od 28.2.2023 do 1 .6.2023. K žádosti byl
předložen návrh dopravně inženýrského opatření s navrženým přechodným dopravním značením,
pracovní schéma B/1 TP 66 a souhlasné vyjádření dotčeného orgánu - Policie ČR, dopravního
i,lspe!<tc.átu stral<onice. protože nai,ržené přechodné dopravní značky ukládají účastníkům provozu
::r:1,1innos]i odchv"lné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanovuje se přechodná
,_i|]rava proVCZU formou opatření obecné povahy. V příoadě stanovení přechodné úpravy. provozu se
Cle 51 77 odst. 5 zá|<ana o provozll na pozemních kcmunikacích návrh opatření obecné povahy

"ec|oručuje ant se nevvzývají dotčené osoby k podávání přioomínek nebo námitek

Poučení:

Trto olatřer,í obecné oovahy nabývá účinnosti pátým dnem oo dni vyl/ěšení veřejné vyhlášky (§ 77
o:lst 5 zá|<cna o pio\/ozu na pozemních komunil<acích) Proti opatření obecné povahy nelze podat
opravný prostředek Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném
řízení (§ j 74 oclst. 2 zákona ó, 50012014 Sb., sp;ávní řád),

inl \/állav Bričel.:

tledoucí odboru dopravy
v zastoupení Bc. lva KrajČová

P,:čet iistri: ?_

Počet přrloh: 1 x siiuace, 'l x pracovní schéma

Počet listů příloh:2

i?czdělcvir í<:

ZNAKON, a.s.. Sousedovice 44,386 01 Strakonice
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policie Čn-rcŘ, Dl Strakonice, Na Ohradě 1067,386 01 Strakonice (č.j. KRPC-24515-2/CJ-2023-020706)
vlastní

,lx na úřední desku Mástského úřadu Strakonice, Velké náměstí2-, 386 01 Strakonice
'ly. na úřednídesku Obecního rjřadu Kladruby, }(ladrubv 1,3B7 16 Volenice
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Toto opatření obecné povahy vě. přílohy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ
Strakonice, zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněno MěÚ Strakonice způsobem umožňujícím
dálkový přístup (pátý den po vyvěšení nabývá opatření obecné povahy účinnosti, dnem vyvěšeníje den

vyvěšení na úřední desce MěÚ Strakonice).

úřeaní deska:

vyvěšenodne: 

^9 

, 0,L , 20 )-3
sejmutodne: (0.rS. , 20 L} OBEC KLADR,L.ii;','

Kladrr,rby 1, 387 16 Volertici:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí. lČO: 466 84 484, tel. 608 02B 0,,"

mail ; oukladruby,st@sezl. éllll.c:.

Dálkový přístup:

zveřejněnodne: 1,1. 0 ), _^d l 3
Sejmutodne: 40 ú,3 -/aL\
Razítt<o a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Toto opatření obecné povahy vě. přílohy musí být vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu
Kladruby po dobu 'l5 dnů.
S potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí bude opatření obecné povahy zasláno zpět Městskému úřadu
Strakonice, odboru dopravy.

Vyvěšeno dne:
Sein:uto dne:

Razítko a ocdpis orgánu, který potvrzuje Úyvěšení a sejmutí,
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