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M-SILNICE a.s.
Oblastní závod JIH
Trabantská 290/31
190 15 Praha 9

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍCH
Městský úřad Blatná, odbor dopravy, příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.,
v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu s ustanoveními § 77 odst. 1
písm. c), odst. 2 písm. b), odst. 3 zákona o silničním provozu, na základě žádosti, kterou dne
01.07.2019 podala firma M - SILNICE a.s., IČ: 421 96 868, oblastní závod JIH, Trabantská
290/31 190 15 Praha 9 (dále jen „žadatel“), po předchozím písemném vyjádření Krajského
ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravního inspektorátu (DI) Strakonice ze dne
28.06.2019 č.j. KRPC-87702-1/ČJ-2019-020706,

stanovuje žadateli
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích,
na silnici III/17725, III/1763 u obce Řiště
Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích spočívá
v užití níže uvedených dopravních značek:
A 15
Práce na silnici
E 13
Dodatková tabulka s textem „Mimo vozidle stavby“
B1
Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech
Z4d
Směrovací deska se šipkou doleva
Z4e
Směrovací deska se šipkou doprava
Umístění dopravních značek bude provedeno podle situace dopravně inženýrského opatření
(DIO), které jsou přílohou tohoto stanovení.
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Důvod stanovení přechodné úpravy provozu:
Důvodem stanovení této přechodné úpravy provozu je výstavba obchvatu obce Řiště.
Termín přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:

15.07.2019 – 26.08.2019 (1. etapa)
26.10.2019 – 6.11.2019 (4. etapa)
Podmínky stanovení přechodné úpravy provozu:
1.) Přechodná úprava bude vyznačena dle Zásad pro přechodné dopravní značení na
pozemních komunikacích TP 66. Značení musí být v souladu s normou ČSN EN 12899
Svislé dopravní značení. Dále musí značení odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb.,
v platném znění, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. To
mimo jiné znamená, že dopravní značky musí být umístěny na červenobíle pruhovaných
sloupcích nebo stojáncích a spodní okraj musí být umístěn nejméně 600 mm nad
vozovkou. Dopravní značky musí být umístěny po pravé straně komunikací pro daný
směr jízdy tak, aby jejich nejbližší část byla umístěna minimálně 500 mm od
zpevněného kraje komunikace (výjimečně v obci 300 mm) a maximálně 2000 mm.
2.) Umístěné dopravní značení musí být v souladu s požadavky TP 65 a TP 66
a s ohledem na stávající dopravní značení (nutnost dodržení minimální vzájemné
vzdálenosti DZ – v obci min. 10 m, mimo obec alespoň 30 m). Společné uspořádání DZ
na jednom sloupku musí odpovídat požadavkům TP 65. Zejména je nutné dbát na to,
aby každá dopravní značka byla včas viditelná a její umístění nepředstavovalo ohrožení
pro účastníky silničního provozu.
3.) V průběhu aplikace dopravně inženýrského opatření je nutno použité dopravní značení
průběžně kontrolovat a udržovat v bezvadném stavu.
Odůvodnění:
Dne 01.07.2019 obdržel odbor dopravy MěÚ Blatná (dále jen „správní orgán“) od žadatele
žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v rozsahu
uvedeném ve výroku tohoto opatření. Důvodem žádosti je zahájení výstavby obchvatu obce
Řiště.
K žádosti bylo přiloženo souhlasné stanovisko Policie ČR, Dopravního inspektorátu
Strakonice ze dne 28.06.2019 č.j. KRPC-87702-1/ČJ-2019-020706, vyžadované podle
ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) a odst. 3 zákona o silničním provozu. Dopravní inspektorát
Strakonice ve stanovisku sděluje, že s návrhem přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích souhlasí za podmínek, které jsou zohledněny ve výroku tohoto opatření.
Tato úprava sice bude stanovena dopravním značením zakazujícím vjezd vozidel v obou
směrech, ale pouze na dosud neexistující pozemní komunikaci, která je předmětem stavby,
toto dopravní značení tedy nebude ukládat účastníkům silničního provozu povinnosti
odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Z tohoto důvodu není ve
smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu stanovení vydáváno opatřením
obecné povahy.

otisk úředního razítka

Ing. Jan Valášek
vedoucí odboru dopravy
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DIO, situace č.3

Obdrží:
M-SILNICE a.s., oblastní závod JIH. (datovou schránkou)
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Strakonice (datovou schránkou)
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, DI Strakonice (datovou schránkou)
Obec Předmíř (datovou schránkou)

