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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
Opatření obecné povahy 

Stanovení přechodné úpravy provozu 
 

Městský úřad Soběslav, odbor výstavby a RR, silniční hospodářství, jako obecní úřad obce  
s rozšířenou působností, který je věcně a místně příslušným správním orgánem ke stanovení 
přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, na místních komunikacích a veřejně 
přístupných účelových komunikací ve správním obvodu Městského úřadu Soběslav dle ust.  
§ 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 361/2000 Sb.“), postupem 
v souladu s ust. § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákona č. 500/2004 Sb.“), na základě podnětu právnické osoby – K-BUILDING, a.s., 
IČO 26105594, Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice, zastoupena na základě plné moci ze 
dne 18. 06. 2018 firmou Viaservis CB s.r.o., IČO 28156650, Jírovcova 1866/2, 370 01 České 
Budějovice, (dále jen „žadatel“), podaného dne 04. 07. 2018, 
 

r o z h o d l 
o   s t a n o v e n í    p ř e c h o d n é    ú p r a v y    p r o v o z u 

 

podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. a po předchozím souhlasu KŘ Policie Jčk, 
DI Tábor ze dne 26. 06. 2018 pod č. j. KRPC – 390 – 591/ČJ – 2018 – 020806, 

 
na pozemních komunikacích: III/14718, III/1479, III/14714, a III/14713 

v místě:  – viz popis PÚP 

z důvodu: oprava mostů ev. č. 14718 – 4 a 14718 – 5 v obci Mažice a s tímto související 
uzavírky silnice III/14718  

na dobu:  od 16. 07. 2018 do 22. 11. 2018 

popis PÚP:  označení uzavírky silnice III/14718 a vyznačení objízdné trasy - viz DIO v příloze  
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Podmínky pro provedení přechodné 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 přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“ a dle příslušných 
platných technických norem, zejména pak TP 143 „Systém hodnocení přenosných svislých 
dopravních značek“. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 
65 v reflexním provedení. 

2. Osazení DZ bude provedeno dle předloženého návrhu, který byl schválen DI Policie ČR Tábor 
ze dne 26. 06. 2018 pod č. j. KRPC – 390 – 591/ČJ – 2018 – 020806. 

3. Osazení, úpravu a údržbu SDZ zajistí žadatel na své náklady. Žadatel zodpovídá za 
správnost realizace PÚP po celou dobu její platnosti. 

4. Zodpovědným pracovníkem za realizaci a správnost PÚP je stavbyvedoucí za firmu  
K-BUILDING, a.s., Jan Pelikán, tel. 725 117 558 a za firmu Viaservis CB s.r.o., Michal Rybák,  
tel. 731 989 169. 

5. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další 
dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. 

6. Policie ČR si vyhrazuje právo v případě nutnosti DIO upravit. 

7. V případě nutnosti doplní žadatel (na výzvu DI Policie ČR nebo silničního správního 
orgánu) dopravní značení. 

8. Použité dopravní značky musí mít certifikát jakosti a musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 
Sb., ČSN EN 12899-1 a příslušným TP schválených MD ČR. 

9. Po skončení uzavírky zabezpečí žadatel uvedení dopravního značení do původního stavu. 

 

 

Odůvodnění: 

Městský úřad Soběslav, odbor výstavby a RR, silniční hospodářství obdržel dne 04. 07. 2018 od 
žadatele K-BUILDING, a.s., IČO 26105594, Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice, zastoupena 
na základě plné moci ze dne 18. 06. 2018 firmou Viaservis CB s.r.o., IČO 28156650, Jírovcova 
1866/2, 370 01 České Budějovice, písemnou žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na 
silnici III/14718, III/1479, III/14714, a III/14713 z důvodu realizace stavby oprava mostů  
ev. č. 14718 – 4 a 14718 – 5 a s tímto související uzavírky silnice III/14718 v obci Mažice. Žadatel 
požádal o stanovení přechodné úpravy ve lhůtě do 09. 07. 2018 do 22. 11. 2018. 

Předložená žádost i návrh požadované přechodné úpravy byl projednán s příslušným dotčeným 
orgánem, dle ust. § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu, tj. Policií České republiky, Krajským 
ředitelstvím policie Jihočeského kraje, Územním odborem Tábor, Dopravním inspektorátem. 

Dle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu 
na pozemních komunikacích, nedoručuje správní úřad návrh opatření obecné povahy  
a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek a opatření obecné povahy 
nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. 



Č.j. MS/15441/2018 str. 3 

 
Městský úřad Soběslav, odbor výstavby a RR, silniční hospodářství na základě výše uvedeného 
oznamuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení umístění přechodného 
dopravního značení na silnici III/14718, III/1479, III/14714, a III/14713 pro označení uzavírky 
silnice III/14718 a vyznačení objízdné trasy. 

Toto opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu je po nabytí účinnosti 
nedílnou součástí rozhodnutí ve věci povolení úplné uzavírky komunikace III/14718. 
 

 

Poučení o opravném prostředku: 

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nelze podat 
opravný prostředek. Ve smyslu ust. § 101a – 101d zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, 
je možný přezkum u soudu. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení 
veřejné vyhlášky (ustanovení § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích).  

 

Příloha: Odsouhlasené DIO – 2x A4 
 
 
 
Ing. Dana Hořická 
vedoucí odboru výstavby a RR 
  
 
 
Za správnost vyhotovení: Martin Kučera 
 
 

 

Poplatek: 

Správní poplatek se podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, nevyměřuje. 
 
 
 
 
Toto opatření musí být vyvěšen nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřad 
Soběslav, OÚ Mažice, OÚ Borkovice, OÚ Sviny, OÚ Zálší. S vyznačením doby vyvěšení musí být 
zaslán zpět Městskému úřadu Soběslav, OVRR - SH. 
 
 
Vyvěšeno dne .............................     Sejmuto dne ................................. 
 
 
Podpis ..........................................    Razítko .......................................... 
 
 
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu. 
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Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
K-BUILDING CB, a.s., IDDS: 5zncivz 
zastoupena na základě plné moci: 
Viaservis, s.r.o., IDDS: qkhw358 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., Závod Tábor, IDDS: cadk8eb 
Obec Mažice, IDDS: 5feed8r 
Obec Borkovice, IDDS: 7wfed6t 
Obec Sviny, IDDS: adged5u 
Obec Zálší, IDDS: v8damc8 
 
dotčené správní úřady 
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor vnější služby Tábor-DI, IDDS: eb8ai73 
 
 
Dále se doručí se žádostí o bezodkladné vyvěšení návrhu na úřední desce a způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na dobu nejméně 15 dnů a o jeho zpětné zaslání s potvrzením 
doby zveřejnění: 

Městský úřad Soběslav  
Obecní úřad Mažice 
Obecní úřad Borkovice 
Obecní úřad Sviny 
Obecní úřad Zálší  
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Příloha č. 1: 
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Příloha č. 2: 
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