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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice dle ust. § 124 odst. 1 a 6
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona a v souladu s § 171 a násl. zákona č.
500/2004 Sb., správní řád (dále jen „ správní řád “)
vydává opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodná úprava provozu
na silnici: II/603, III/1556, III/10570 v kat. území Ševětín, Vitín, Chotýčany.
o kterou požádal žadatel :
EUROVIA CS, a. s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1,
Odštěpný závod oblast Čechy západ ,
Závod České Budějovice - IČ: 45274924 - Planá 72, 370 01 České Budějovice
Důvod: stavba dálnice „ D3 0309/II Ševětín – Borek – výstavba odlučovače ropných látek “
Termín: od 2. 9. 2017 – 3. 9. 2017

a od

dne 9. 9. 2017 do 10. 9. 2017.

Vyjádření příslušného orgánu policie je přílohou tohoto stanovení.
Přechodná úprava provozu bude provedena v rozsahu dopravních značek, dopravních zařízení a podmínek
stanovených ve vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje Dopravní inspektorát ,
Poštovní přihrádka č. 125 , 371 05 České Budějovice ze dne 11. 8. 2017 , pod Č.j.: KRPC-755-449/ Č.j2017-020106 - viz DIO.

Při umístění dopravního značení musí být splněny tyto podmínky:
1. Stanovené dopravní značení bude instalováno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. a vyhláškou č.
294/2015 Sb. samostatně na přenosných červenobílých stojanech nebo sloupcích.
2. Dopravní značky budou umístěny spodní hranou nejméně 0,6 m nad niveletou vozovky komunikace
a v souladu s TP 66.
3. Musí být užito jen dopravního značení a dopravních zařízení dle Vzorových list č 6.1. Svislé
dopravní značení (schváleno MDS - OPK Č.j.: 26300/2001 ze dne 09. 07. 2001) použít v základním
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rozměru retroreflexního provedení třídy 1. Dopravní značení bude provedeno odbornou firmou
podle schváleného dopravně inženýrského opatření, které tvoří přílohu této úpravy.
4. Trvalé dopravní značení, které by bylo v rozporu se značením přechodným, bude překryto škrtací
páskou.
5. Je zakázáno používat jiných improvizovaných způsobů upevnění dopravních značek.
6. Dopravní značení, jehož schéma je nedílnou součástí tohoto stanovení, bude instalováno pouze v
souladu s povolením zvláštního užívání nebo uzavírky pozemní komunikace.
7. Výstražná světla musí být v činnosti po celou dobu umístění přechodného dopravního značení.
8.
Práce nutno realizovat takovým způsobem, který zajistí jeden jízdní pruh široký nejméně 2,75 m pro
oba směry jízdy.
9.
V případě nezbytného doplnění dopravního značení ze strany žadatele (havárie, povětrnostní vlivy,
apod.) je žadatel povinen projednat tuto skutečnost s Policií ČR, Krajským ředitelstvím Policie
Jihočeského kraje Dopravního inspektorátu , Poštovní přihrádka č. 125 , 371 05 České Budějovice
nebo a silničním správním úřadem, který vydal toto stanovení.
10. Za instalaci a předepsaný stav dopravního značení zodpovídá: : EUROVIA CS, a. s., Národní
138/10, 110 00 Praha 1, Odštěpný závod oblast Čechy západ , Závod České Budějovice - IČ:
45274924 - Planá 72, 370 01 České Budějovice
Zodpovědný pracovník: pan Bc. Jan Klepal - tel.: 731 601 927
11.

Toto stanovení nenahrazuje povolení příslušného silničního správního úřadu ke zvláštnímu užívání
nebo uzavírce pozemní komunikace a platí pouze v rozsahu údajů uvedených v příloze situace.

Žadatel je po celou dobu provádění prací zodpovědný za dopravní značení a bezpečnost dopravy
v uvedeném úseku !
Po jejich skončení bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno a uvedeno do původního
stavu.
Všichni pracovníci pro zajištění bezpečnosti provozu a úklidu silnice budou vybaveni reflexním
oblečením.
V případě špatné viditelnosti stavba musí být zajištěna osvětlením S7 / Přerušované žluté světlo/.
Odůvodnění:
Dne 24. 8. 2017 podal žadatel: EUROVIA CS, a. s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1, Odštěpný závod
oblast Čechy západ , Závod České Budějovice - IČ: 45274924 , žádost o stanovení přechodné úpravy
provozu na silnici: II/603, III/1556, III/10570 v kat. území Ševětín, Vitín, Chotýčany , Borek z důvodu
omezení provozu na pozemní komunikaci pro provedení stavebních prací na silnici: stavba dálnice „ D3
0309/II Ševětín – Borek – výstavba odlučovače ropných látek “
Pro stanovení místní úpravy provozu bylo opatřeno výše citované písemné vyjádření Policie ČR, Krajské
ředitelství Policie Jihočeského kraje Dopravní inspektorát , Poštovní přihrádka č. 125 , 371 05 České
Budějovice ; vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závodu České Budějovice, Nemanická
10, 370 10 České Budějovice ze dne 23. 8. 2017 ; Obec Vitín a Obecní úřad Vitín, Vitín 75, 373 63
Ševětín ze dne 14. 8. 2017; Městys Ševětín, Nám. Šimona Lomnického 2, 373 63 Ševětín - IČ:00545500
a Úřad Městyse Ševětín, Nám. Šimona Lomnického 2, 373 63 Ševětín ze dne 14. 8. 2017, včetně
grafického zpracování umístění dopravního značení.
Poučení
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce.
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek ( § 173 správního řádu ).

str. 2

č. j.: ODSH/14354/2017-2

V případě potřeby si odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České
Budějovice vyhrazuje dopravní značení doplnit nebo pozměnit.

Ing. Jaroslav Mráz
Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Magistrátu města České Budějovice

Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 5 dní.

Vyvěšeno dne : ………………….

Sejmuto dne : …………………..

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Se žádostí o vyvěšení obdrží :
Magistrát města České Budějovice - odbor vnitřních věcí
Úřad Městyse Ševětín, Nám. Šimona Lomnického 2, 373 63 Ševětín
Obecní úřad Vitín, Vitín 75, 373 63 Ševětín
Obecní úřad Chotýčany, Chotýčany 20, 373 62 Chotýčany
Příloha: DIO
Obdrží:
navrhovatelé (dodejky)
EUROVIA CS, a. s., IDDS: bjpdzta
EUROVIA CS, a.s., Odštěpný závod oblast Čechy západ, závod České Budějovice , Planá 72 , 370 01
České Budějovice
Dotčené orgány
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor České Budějovice, dopravní
inspektorát, IDDS: eb8ai73
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
Úřad městyse Ševětín, IDDS: c2yb5xr
Městys Ševětín, IDDS: c2yb5xr
Obecní úřad Vitín, IDDS: jvrathc
Obec Vitín, IDDS: jvrathc
Obec Chotýčany, Chotýčany 20, 373 62 Chotýčany -IČ:00581402
Obecní úřad Chotýčany, Chotýčany 20, 373 62 Chotýčany
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