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COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 191
190 00 Praha

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Týn nad Vltavou, jako správní orgán příslušný
podle § 124 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním
provozu") na návrh, který podal dne 04.03.2021

COLAS CZ, a.s., IČO 26177005, Ke Klíčovu 191, 190 00 Praha
(dále jen „navrhovatel“) podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 172
a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), po
souhlasu Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravního inspektorátu České
Budějovice, Č.j. KPRC-99-504/ČJ-2020-020106 z 21.10.2020, viz dopravně inženýrské opatření (dále jen
DIO), a souhlasu vlastníka silnice Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závodu České Budějovice,
Nemanická 10, 370 10 České Budějovice z 22.10.2020

stanovuje
přechodnou místní úpravu provozu na komunikaci III/1478 v obci Dolní Bukovsko v období od
15.03.2021 do 15.05.2021, spočívající v umístění dopravního značení na komunikaci III/1478 a na místních
komunikacích uvedených v dopravně inženýrských opatřeních, z důvodu stavby nového chodníku v ulici U
Cihelny, Dolní Bukovsko, po celou dobu realizace stavby.
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, ve znění pozdějších předpisů, technickou
normou ČSN EN 12899-1 a technickými podmínkami TP 66 "Zásady pro označování pracovních míst
na pozemních komunikacích".
2. Dopravní značení bude provedeno odbornou firmou podle schváleného dopravně inženýrského
opatření, které tvoří přílohu této úpravy.
3. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení. Všechny
součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu. Provoz
bude řízen světelnou signalizací a za snížené viditelnosti bude místo označeno výstražným světlem
žluté barvy podle § 45 odst. 3 zákona o silničním provozu.
4. Je zakázáno používat jiných improvizovaných způsobů upevnění dopravních značek.
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5. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po
ukončení akce uvedeno do původního stavu.
6. Osazení dopravního značení zajistí navrhovatel. Za řádné provedení dopravně bezpečnostního
opatření, odbornou montáž dopravního značení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu
přechodné úpravy provozu a včasné odstranění je zodpovědný.
7. Po osazení přechodného dopravního značení a před započetím prací je nutno informovat orgán
Policie ČR.
8. V případě nezbytného doplnění dopravního značení ze strany žadatele je žadatel povinen projednat
tuto skutečnost s Policií ČR, Krajským ředitelstvím Policie Jihočeského kraje, Dopravním
inspektorátem České Budějovice, Poštovní přihrádka č. 125, 371 05 České Budějovice a silničním
správním úřadem, který vydal toto stanovení.
9. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní
komunikace.
10. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným
v rozhodnutí, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství pozemní
komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu
orgánu a orgánu Policie ČR.
11. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní
značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité
osazení stanoveného dopravního značení.
12. 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.
13. Po skončení prací bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno a trvalé dopravní
značení uvedeno do původního stavu.
Odpovědný zástupce navrhovatele: Jaroslav Havlíček, tel.: 733 780 383

Odůvodnění:
Dne 04.03.2021 podal navrhovatel COLAS CZ, a.s., IČO 26177005, Ke Klíčovu 191, 190 00 Praha, žádost o
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci III/1478 z důvodu stavby nového chodníku
v ulici U Cihelny, Dolní Bukovsko.
K žádosti byly předloženy následující přílohy:
• souhlas vlastníka komunikace Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závodu České Budějovice,
Nemanická 10, 370 10 České Budějovice z 22.10.2020 s podmínkou:
- Dopravní značení bude provedeno dle schváleného DIO, ale z důvodu možnosti provádění zimní
údržby požadujeme zachování jízdního pruh o min. šířce 3,5 m
• souhlas Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravního inspektorátu České
Budějovice, č.j. KPRC-99-504/ČJ-2020-020106 z 21.10.2020
• souhlas Městyse Dolní Bukovsko, nám. Jiráskovo 67, 373 65 Dolní Bukovsko, IČ 0244791
• souhlas GW BUS a.s., Pekárenská 255/77, 370 04 České Budějovice, IČ 0456683
• DIO zpracované odbornou firmou a s potvrzením Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihočeského
kraje, Dopravního inspektorátu České Budějovice, Poštovní přihrádka č. 125, 371 05 České
Budějovice (viz příloha).
Správní orgán shora uvedenou žádost řádně posoudil a zhodnotil předmětné přechodné dopravní
značení, jako nezbytné pro zachování bezpečnosti silničního provozu v dané lokalitě. Na základě
uvedených skutečností správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu na shora uvedených
pozemních komunikací tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto opatření obecné povahy.
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Poučení:
Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proti opatření
obecné povahy nelze podat opravný prostředek. V souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu
nabývá opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Otisk úředního razítka

Mgr. Lenka Kokešová
vedoucí odboru
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce města Týna nad
Vltavou a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se má opatření obecné
povahy týkat, v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb.
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Sejmutí
vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (15.) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a
vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena odboru dopravy a silničního hospodářství Týn
nad Vltavou.

Vyvěšeno dne:……………………………

Sejmuto dne:…………………………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Příloha:
- Situace dopravního značení.
Obdrží:
navrhovatelé (doručenky)
1. COLAS CZ, a.s., IDDS: 4indfqd
dotčené orgány
2. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice, IDDS: cadk8eb
3. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravní inspektorát České Budějovice, IDDS: eb8ai73
4. Město Týn nad Vltavou, Úřední deska, náměstí Míru č.p. 2, 375 01 Týn nad Vltavou 1
5. GW BUS a.s., IDDS: ujv8e5t
6. Městys Dolní Bukovsko, IDDS: yqvberz
ostatní orgány
7. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3
8. Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, IDDS: g4umvrn
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