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Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel.: 380 766 500 
 
Spis.zn.: S-MUCK/31045/2017/ODSH/Au 
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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU 
 

Metrostav a.s., IČ 00014915, Koželužská 4/2450, 180 00  Praha 

 

 (dále jen „žadatel“) podal dne 2.6.2017 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici 
č.III/1602 mezi obcemi Náhlov a Malšín dle ověřeného DIO z důvodu akce: 

 

Oprava silnice č. III/1602 Náhlov-Malšín 

 

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-486-157/ČJ-2017-020206 ze dne 1.6.2017 
přechodnou úpravu provozu na silnici č. III/1602 takto: 

 

• Dotčené komunikace  :    silnice č. III/1602 

• V úseku  :  mezi obcemi Náhlov a Malšín viz. situace DIO v příloze 

• Komu se stanovuje  :  žadateli 

• Provedení dopr. značení  :  dle vyhlášky č. 294/2015 – přenosné SDZ dle DIO v příloze 

• Termín  :                    od   19. 6. 2017  do  8. 7. 2017 

• Odpovědná osoba  :  pan Rostislav Kameník, tel.: 601 376 150 

 

Průjezd uzavřeného úseku vozidlům složek IZS NEBUDE umožněn 

 
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 
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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. Veškeré dopravní značení bude provedeno základní velikosti podle TP 66 
v reflexním provedení. PDZ č. Z2-zábrana označující uzavírku bude opatřeno výstražnými světly 
typu 1. 

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

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

4. Realizace přechodné úpravy provozu je podmíněna existencí rozhodnutí ve věci povolení zvláštního 
užívání a uzavírky vydaného pod č.j.: MUCK 31368/2017/ODSH/Au ze dne 6.6.2017. Termín 
provedení přechodné úpravy provozu bude v souladu s tímto rozhodnutím. Po osazení přechodného 
dopravního značení a před započetím prací nutno informovat orgán policie. 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. 

5. 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.  

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. Osazení dopravního značení zajistí Metrostav a.s., IČ 00014915, Koželužská 4/2450, 180 00  Praha 

(dále jen žadatel). Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření – 
odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho denní kontrolu a případné 
udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je žadatel. 

9. 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 – dopravně-inženýrské opatření, 
která byla odsouhlasena příslušným orgánem policie ČR, a projednána s vlastníky komunikací. Správní 
orgán stanovil přechodnou úpravu provozu podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu na 
základě žádosti žadatele, kterým je Metrostav a.s., IČ 00014915, Koželužská 4/2450, 180 00 Praha. 

 
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). 
 
 
  
 
 

Vladimír Augsten 
referent ODaSH 
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Příloha: 

Dopravně inženýrské opatření vypracované společností Signistav dne 31.5.2017 
 
Obdrží: 

účastníci (doručenky) 
1. Metrostav a.s., IDDS: bnpcf46 
2. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov, IDDS: cadk8eb 
3. Městys Frymburk, IDDS: wnkbeg2 
4. Obec Malšín, IDDS: nhra9sz 
  
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, 38101 Český Krumlov 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Český Krumlov a na 
úředních deskách Městyse Frymburk a Obecního úřadu Malšín.  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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