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C j. : MUCK 60989 l20I6lODSřVAu
Vyřizuje: Vladimír Augsten
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vEŘEJNÁ vyrrlÁšxl
OPATŘENÍ onBcNB povaHy

sTANovEtvÍ pŘncHoDNE Úpnavy PRovoZU

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod, Dopravní stavby JIH, Kájov,

rČ $OsSsq9, Pražská tř.58l4g5,3v0 04 České Budějovice.

(drále jen ,,žadatel") podal dne 18.11.2016 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích dle pňloženého dopravně inženýrského opatření z důvodu akce:

,rOprava powchu silnice č. IIV15535"

Městshý úřad Čes}cý Krumlov, odbor dopravy a silničnítro hospodrářství (dále jen ,,správní orgán")
pffslušný podle § I24 odst. 6 zákona č.36tl2O0O Sb., o silničním provozu, v platném znéní,

stanovuje
podle § 77 odst. (1) písm. c) a odst. (5) zákona o si]niěním provozu, po odsouhlasení Krajského ředitelství
Policie Jihočeského kraje, Odboru služby dopravní policie viz. čj.: KRPC-2415 -290tČJ-2016-020206 ze
dne 9.1,1.2016, přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích takto:

Dotčená komunikace: silnice č. IIV15535, IV155 a MK obce Dolní Třebonín

V úseku: viz. přiložené DIO

Komu se stanovuje: žadateli

Termín zvláštního ažívániz od 23. lL 2016 do 29. Il. 2016

Velikost dopravní značky: zŇfadní
Provedení značky (typ): přenosné SDZ
Odpovědná osoba: Miroslav Řepa, tel. 602 612 96I

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:

1. Provedení a umístění dopravního znaéení musí být v souladu s vyhláškou é. 29412015 Sb., kterou se

provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízeni provozu na pozemních
komunikacích, v platném znéní, techniclcými podmínkami TP 66 ,,Zásady pro označování pracovních
míst na pozemních komunikacích", II. vydání a dle příslušných platných technichých norem.

2. V pffpadě potřeby si povolující orgán a Policie ČR vyhrazuje právo dopravní znaéení doplnit nebo
pozměnit pokud to bude vyžadovat veřejný zájem.

3. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního znaěení, musí být dopravní znaéerIí
okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství pozemních komunikací uvedeny do původního staw.
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4. Jako závazný předpis k umístění znaěeklze vylžit ČSN BN I2899-I (Stálé svislé dopravní znaěení.
Čast 1: stálé dopravní značky) a publikaci "Zásady pro dopravní znaéení na pozemních
komunikacích" (TP 65) vyd. Centrem dopravního výzkumu Brno.

5, Instalaci dopravního znaěení a zaíizeni smí provádět firma s oprávněním k těmto pracím.

6. Všechny součású dopravních značek (patka, sloupek, znaéka, uchycení) musí být schváleného typu,

7 . Osazení dopravního znaéení zajistí žadatel.

8. Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpeěnostního opatření - odbornou montáň

dopravního znaéeri podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a pffpadné adržovárn po celou dobu
přechodné úpravy provozu a dáIe včasné odstraněníje žadatel.

9. Trvalé dopravní znaěení, které je vrozporu spřechodným dopravním značením bude překryto a po

ukončení akce uvedeno do původního stavu.

10. Realizace přechodné ípravy provozu je podmíněna existencí pravomocného rozhodnutí ve věci
povolení zvláštního užívání vydaného pod čj.: MUCK 60963l20t6/ODSřVAu ze dne 2I.LI.20I6.
Termín provedení přechodné úpravy provozu bude v souladu s tímto rozhodnutím. Po osazení
přechodného dopravního znaěení a před zapoěetím prací nutno informovat orgrán policie. Pokud
pominou důvody pro umístění přechodného dopravního znaěeni přede dnem stanoveným
v roáodnutí pffslušného silničního správního úřadu jako den ukončení zvláštního užívání nebo

lzavírky silnice apod., musí,být dopravní znaéení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství
silnice uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznátmena správnímu orgánu a

orgánu policie.

11. Městslcý úřad Český Krurnlov, odbor dopravy a silniěního hospodářství, si vyhrazuje právo toto

stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem,

odůvodnění:

Dne 18.11.2016 podala spoleěnost SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH,
Kájov, IČo 48035599,Pražskátř,58t4g5,370 M České Budějovice žádost o stanovení přechodné

úpravy provozu na silnicích č. [V15535 ,IVt55 a MK obce Dolní Třebonín.

Cílem osazení navrhovaného dopravního značeníje zajistit bezpeěnost a plynulost provozu s ohledem na
provádění prací na silnici č. m/15535. S uvedeným návrhem vyslovilo souhlas §rajské ředitelství Policie
Jihočeského kraje, Odbor služby dopravní policie čj. KRPC-24I5-Z9O|CJ-20I6-020Z06 ze dne

9.II.2016.

Poučení:
Toto opatření obecné povahy nabýváúčinnosti pátýmdnem po dni ryvěšení veřejné vyhlášky (§ 77 odst.

5 zákona o provozu na pozemních komunikacích). Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný
prostředek. Soulad opaření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumnémíízení (§ 174

odst. 2 zákonaé.50012004 Sb., správní řád).

Vladimír Augsten
referent ODSH

Příloha:
Situace dopravnítro znaěeni.
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Obdrží:
účastníci (doručenky)
1. SW]ETELSKY stavební s.r.o,, Odštěpný závod Dopravní stavby JIH, Kájov, IDDS: amx5p38
2. Správa aúdržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov, IDDS: cadkSeb
3. Obec Dolrí Třebonín, IDDS: bipbkma
4. Ředitelství silnic a diálnic ČR, správa České Budějovice,IDDS: zjq4rhz

Na vědomí:
5. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, Dopravní inspekíorát,
IDDS: eb8ai73

6. Městslcý úřad Česhý Krumlov, úřední deska, Kaplická é.p.439,H. Brána, 381 01 Česbý Krumlov 1

7. Obec Dolní Třebonín, úřední deska

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Český Krumlov a obce Dolní
Třebonín a souěasně na jejich elektronic§ch úředních deskách po dobu 15-cti dnů. Opatření obecné
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Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje lyvěšení a sejmutí tohoto opatření obecné povahy.
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í. úvoo K DopmvrtĚ lruženÝnsrÉMu opATŘeruí

DoPravně inženýrské opatření (OatgPlO!,Oprava silnice lll/15535 Do]níTřebonín" bylo
zpracováno na základě objednávky firmy ŠwlETELSKY stavebnÍ s, r. o.

2. PoPls DoPMVruĚ lruŽrruÝnsxÉHo oPATŘrruí

Lokalita: silnice llll1 5535

Popis uzavitky: úplná uzavírka

Termin uzavírky: 23. - 29.11.zarc

Y*dmrÍ *§jÍxdlqlr1*1;.{r{gtglint* j*doucí po *ilnicí l/3S ve směru od Českých Budějovic budou na
kfi*gv**ce gřlnic tf$ x llll1SS3S patr*č*vai d*** pn *ilnici 1139 ažna křižovátku s MK u STK. po této
míxtnl ktrntlnikaci' *e d**tan*u d* oh,e* Ootní ?ť,*b*nln.
Motoristé jedoucí Po silnici l/39 ve směru od Českého Krumlova budou na křižovatce silnic l/39 x ll/155
PokraČovat dále Po silnici ll/155 až na křižovaku silnic ll/155 x lll/15535, kde se napojí zpět na původní
trasu. V opačném směru bude objízdná trasa totožná.

Vedení autobusovéjopllvy.:.Linkovým autobusům bude umožněn průjezd stavbou v termínu 23, - 27.r, 2a16, V terminu 28, - 29, 11 , 2016 bude umožněn průjezd v čase'l7i0o - 8:00 hodin.

Stávající dopravní značení: budou zneplatněny všechny DZ, které by byly v rozporu s přechodnou
úpravou

3. GRAFICKÁ ČÁsr

F"*ŠlY,j,*tu $*}r*gtqny. *yxh*J*m tvar* dopravnírnačky, skutečným označenírn (dle vyhlášky
S- 2S4/*$1S Sh,i Mínisierstva dopravy}, nagť,Á12- řÉ á evidenčňímičísly, DetailiríroŽkreslení
$opryvn,í|lr,3rtačerrij*na k*nqi *ratdti* ***ti. Syma*tznačky je nasměroúan loaetně ve sm8ru jízdy a to
i 
1 nřipx*g. **,3 *qfoltatku rní*ta není nakreďen přimo na miŠte instalace, vŽtan k místu instaláce ie

v t*mto připadě vyjádřen odkaaovou §ipkou.

4. zÁVĚR

.. _ ?oPrfvnó inĚ*nýrsk* *patření bylo epr*cováno tak, aby dopravní značení byto v souladu
s.aktuálně pl?.!$mjril,[tty,norm*mi a tecňnickými podmínkamis přiňlédnutím k místní oopravni 

'

situaci pro zaji§t#r,lí vět§i bezpečn**ti a plyn*l**iixilničnho provozu.

/éffi*iff§S§B dopravní'W*;*



Fnan., Sudn* §krtr"ruty v§mnhmy §X,
ki*nó by byty v r§§§srL, s přecřrndntmr"*

-- upnavcu pr§§sřM" Sbyvate[ůrn a ue*vřen*
*h[msti bude p* dmgrituvě s* stav*ot*
L!mszm§fi p!-uj*fr#,

Zlmtá
oruna

-,;}č
\r. .h

-.ť,
,ó

3

:,i! ii:: ::: ::: :

ii'.rď

Ě::l
:,:Ý:

e;;7rry

- -@};e*nkli*{

{},*:* * * *;,;- -.; j - qi i * ** *r - r o l *,i l
§



ó",% "r\
1, "*" {,

*, ''u" -
*-\&} " K::4*-u§ *š

":Ňť/

"'' Horní
Třebonín

.: -x.
,i*-ff
.s* á

ťť §/

r-r§L{s
§

_,Q__1 Q, - 1 
r;,1 

1,_1 
v * 

"s i | { c e | | ! l 1,9_§_! 5_ D o1 n i T ře b,on i n

,í 3 {g§- - trF, 1Ť- 2sŤe}

MlM0
VOZlnEL
sTAVBY
A BUs

ŤŤ;-§&*&}

.,Wi

§*

ní
§nín

::. :'::..i.:::-
: a..::,:1.;

:::=l:

'**o'
::!4.
]'*\č5 ,

í§i]
,l,{*J

§,ffi'2ffi

pnzsR

slLNlcE lll/l5535
v úsEru

noLNírŘegor,líN _

xŘlžovarxn tlrr
uznvŘrNR

ilp§_en#a:

ffi rru* nrvíl.nópl9chodnó.roP?lvnl&.crnl

ffi*o doč!rnó ruaoná rilvaJlcí doprrvnl rnaé.nl

Pn8oYna mhto

vad.nl objlr.rnó trlly

vaúBní objlzdnó lrary v§ tmaru od Č3

M
**lřx
Wi .§wffi

Jan Nevšímal - JANEV, Provozovna Č Budějovice, Planá 85, 370 01 České Budějovice
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