






MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV 
Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel.: 380 766 500 
 
Spis.zn.: S-MUCK/28596/2017/ODSH/Au 
Č.j.: MUCK 28673/2017/ODSH/Au 
Vyřizuje: Vladimír Augsten 
Kontakt: 380 766 509, vladimir.augsten@mu.ckrumlov.cz 
Český Krumlov, dne 23.5.2017 

 

 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU 
 

SETERM CB a.s., IČ 26031949, Nemanická 16a/2765, 370 10  České Budějovice 

(dále jen „žadatel“) podal dne 23.5.2017 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici  

č. III/15535 v intravilánu obce Dolní Třebonín dle ověřeného DIO z důvodu akce: 

 

ČOV Dolní Třebonín - Připojení k elektrické síti NN 

 

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) zákona o provozu na pozemních komunikacích, po písemném vyjádření 
Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje, Územního odboru Český Krumlov, dopravního 
inspektorátu (dále jen „orgán policie“) č.j.: KRPC-486-132/ČJ-2017-020206 ze dne 16.5.2017 
přechodnou úpravu provozu na silnici takto: 

 

• Dotčené komunikace  :    Silnice č. III/15535 v intravilánu obce Dolní Třebonín,  

staničení 0,950 – 1,050 km 

 

• V úseku  :  viz. přiložená situace a schválené DIO v příloze 

• Komu se stanovuje  :  žadateli 
• Důvod žádosti  :   výkopové práce v pomocném silničním pozemku  

 Provedení dopravního značení  :  přenosné SDZ dle DIO v příloze  v provedení dle  

                                                                               vyjádření orgánu Policie a vyhlášky č.294/2015 

• Termín  :          od   29.5.2017   do   9.6.2017 

• Odpovědná osoba  :  pan Jiří Talíř, fi SETERM CB a.s., tel.: 724 136 458 
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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, ve znění pozdějších předpisů, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných 
technických norem. PDZ č. A15 bude mít fluoresčenční žlutozelený podklad, případně výstražné 
světlo typu 1. 

2. Žadatel je povinen každodenně provádět kontrolu správnosti osazení PDZ. 

3. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po 
ukončení akce uvedeno do původního stavu. 

4. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní 
komunikace. 

5. Realizace přechodné úpravy provozu je podmíněna existencí pravomocného rozhodnutí ve věci 
povolení zvláštního užívání vydaného pod č.j.: MUCK 28660/2017/ODSH/Au ze dne 23.5.2017. 
Termín provedení přechodné úpravy provozu bude v souladu s tímto rozhodnutím. Pokud pominou 
důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí 
příslušného silničního správního úřadu jako den ukončení zvláštního užívání nebo uzavírky silnice 
apod., musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství silnice uvedeny do 
původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie. 

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

7. Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, si vyhrazuje právo toto 
stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem. 

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

9. Osazení dopravního značení zajistí SETERM CB a.s., IČ 26031949, Nemanická 16a/2765, 370 10  
České Budějovice (dále jen žadatel). 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 žadatel. 

10. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní 
značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení 
stanoveného dopravního značení. 

 

Odůvodnění: 

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezením provozu na pozemních 
komunikacích, je nutná přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích. 

Na tuto úpravu byla vypracována jednoduchá projektová dokumentace, která byla odsouhlasena 
příslušným orgánem policie ČR, a projednána s vlastníkem komunikace. Správní orgán stanovil 
přechodnou úpravu provozu podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu na základě žádosti 
žadatele, kterým je SETERM CB a.s., IČ 26031949, Nemanická 16a/2765, 370 10  České Budějovice. 
 
 
 
 
 
 

Vladimír Augsten 
referent ODaSH 

  
 
 
 
Příloha: 
Situace dopravního značení. 
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Obdrží: 
účastníci (doručenky) 
1. SETERM CB a.s., IDDS: 52af9fb 
2. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov, IDDS: cadk8eb 
3. Obec Dolní Třebonín, IDDS: bipbkma 
  
Na vědomí: 
4. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, dopravní inspektorát, 
IDDS: eb8ai73 
5. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 38101  Č. Krumlov 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úředních deskách 

 
MěÚ Český Krumlov    a    Obce Dolní Třebonín 

 
a současně na jejich elektronických úředních deskách po dobu 15-ti 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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