
MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV 
Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel.: 380 766 500 
 
spis. zn.: S-MUCK/28308/2017/ODSH/Pot 
Č.j.: MUCK 28461/2017/ODSH/Pot 
Vyřizuje: Bc. Marek Potclan 
Kontakt: 380 766 509, marek.potclan@mu.ckrumlov.cz 
Český Krumlov, dne 23.5.2017 
 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU 
 

Metrostav a.s., divize 4, IČ 00014915, U Tabulky 2455, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 

(dále jen „žadatel“) podal dne 22.5.2017 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. II/155, 
III/15536, III/1594 a na pozemních komunikacích na pozemcích p.č. 584/1 v k.ú. Rájov – Černice, p.č. 354, 306/1, 
348 v k.ú. Záhorkovice a p.č. 2294, 2333/1, 2269/9 v k.ú. Mojné na území ORP Český Krumlov, dle přiloženého 
dopravně inženýrského opatření z důvodu akce: 

Celoplošná oprava povrchu silnice č. III/15536 Velešín – nádraží – křižovatka se silnicí č. II/155 

Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán 
podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, v souladu 
s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,  

s t a n o v u j e 

podle § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, po odsouhlasení Krajského ředitelství Policie 
Jihočeského kraje, územního odboru Český Krumlov, dopravní inspektorát (KRPC-486-127/ČJ-2017-020206 ze dne 
12.5.2017), přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na území ORP Český Krumlov takto:  

 dotčená komunikace, místo: silnice č. II/155, III/15536, III/1594, pozemní komunikace na pozemcích p.č. 
584/1 v k.ú. Rájov – Černice, p.č. 354, 306/1, 348 v k.ú. Záhorkovice a p.č. 2294, 2333/1, 2269/9 v k.ú. 
Mojné na území ORP Český Krumlov, dle přiloženého dopravně inženýrského opatření 

 provedení úpravy provozu: viz.: přiložené dopravně inženýrské opatření 

 komu se stanovuje: žadateli 

 z důvodu: celoplošná oprava povrchu silnice č. III/15536 Velešín – nádraží - křižovatka se silnicí č. II/155 

 velikost dopravní značky: základní 

 provedení značky (typ): svislá dopravní značka 

 odpovědná organizace nebo osoba za provedení tohoto stanovení: Rostislav Kameník, tel.: 601 376 150 

 doba trvání: od 29.5.2017 do 21.6.2017 

 

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu: 

1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí 
pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, 
technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. 
vydání a dle příslušných platných technických norem. 

2. Realizace přechodné úpravy provozu je podmíněna existencí rozhodnutí ve věci povolení uzavírky a zvláštního 
užívání silnice č. III/15536, vydaného příslušným silničním správním úřadem. Pokud pominou důvody pro 
umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí příslušného silničního 
správního úřadu, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství dotčených pozemních 
komunikací uvedeny do původního stavu a tato skutečnost bude neprodleně oznámena zdejšímu správnímu 
orgánu a orgánu Policie ČR. 

3. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace. 
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4. Jako závazný předpis k umístění značek lze využít ČSN EN 12899-1 (Stálé svislé dopravní značení. Část 1: 

stálé dopravní značky) a publikaci "Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích" (TP 65) vyd. 
Centrem dopravního výzkumu Brno.  

5. Instalaci dopravního značení a zařízení smí provádět firma s oprávněním k těmto pracím. 

6. Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství a DI Český Krumlov si vyhrazuje právo 
toto stanovení změnit nebo doplnit s ohledem na aktuální vývoj BESIP v dotčeném území. 

7. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.  

8. Osazení dopravního značení zajistí žadatel. 

9. Přechodné dopravní značení č. A15 bude umístěno na fluorescenčním žlutozeleném podkladu. 

10. Žadatel bude minimálně dvakrát denně kontrolovat správnost osazené přechodné úpravy provozu. 

11. Žadatel je odpovědný za organizování a zabezpečení akce. 
 

Odůvodnění: 

Dne 22.5.2017 podala společnost Metrostav a.s., divize 4, IČ 00014915, U Tabulky 2455, Horní Počernice, 193 00 
Praha 9, žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na území ORP Český Krumlov, 
dle přiloženého dopravně inženýrského opatření. 

Cílem osazení navrhovaného dopravního značení je zajistit bezpečnost a plynulost provozu silničního provozu s 
ohledem na akci - Celoplošná oprava povrchu silnice č. III/15536 Velešín – nádraží – křižovatka se silnicí č. II/155. 
S uvedeným návrhem vyslovilo souhlas Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje, územní odbor Český 
Krumlov, dopravní inspektorát. 
 
Poučení:  
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (§ 77 odst. 5 zákona o 
provozu na pozemních komunikacích). Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Soulad 
opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení (§ 174 odst. 2 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád). 
 
 

Bc. Marek Potclan 
referent ODSH 

  
 
Příloha: 

Situace dopravního značení. 
 
Obdrží: 

účastníci (doručenky) 
1. Metrostav a.s., IDDS: bnpcf46 
2. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov, IDDS: cadk8eb 
3. Obec Dolní Třebonín, IDDS: bipbkma 
4. Obec Mojné, IDDS: je3bm4w 
  
Na vědomí: 
5. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73 
  
6. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov  
7. Signistav s.r.o., IDDS: 7jh2azk 
 
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úředních deskách MěÚ Český Krumlov a obcí Dolní Třebonín 
a Mojné a současně na jejich elektronických úředních deskách po dobu 15-cti dnů. Opatření obecné povahy nabývá 
účinnosti pátým dnem po vyvěšení. 
 
 
Vyvěšeno dne:..........................................    Sejmuto dne:.......................................... 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto opatření obecné povahy. 
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