
 

KRAJSKÝ ÚŘAD 
JIHOČESKÝ KRAJ  
Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Oddělení silničního hospodářství 
U Zimního stadionu 1952/2 
370 76  České Budějovice 

identifikátor DS:  kdib3rr tel:  386 720 111 IČ:  70890650 
e-podatelna:        posta@kraj-jihocesky.cz fax:  386 359 069 DIČ:  CZ70890650 
 

V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU  

 

Krajský úřad - Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích, jako věcně 
a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o povozu 
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále „zákon o silničním provozu“), v platném znění 
a podle § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu a po předchozím souhlasném písemném vyjádření 
Policie ČR, KŘP JčK, ÚO DI Písek, č. j. KRPC-53220-1/ČJ-2020-020506-I ze dne 21. 05. 2020 a Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, Správa České Budějovice č.j.: 20/32220/JV ze dne 12. 05. 2020  

stanovuje 

žadateli METROSTAV, a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 000 14 915 

zastoupen na základě plné moci spol. KASKA, s.r.o., Prostřední 3, 370 01 Č.Budějovice, IČ: 260 80 966 

přechodnou úpravu provozu silnice I/29, I/19, I/4 okr. Písek a Tábor,  

dle doloženého návrhu DIO 

 
při úplné uzavírce silnice I/29 z důvodu provádění stavby „I/29 most přes Smutná, ev.č. 29-009“ 

v termínu od 01. 06. 2020 – 31. 08. 2020. 

 
1. Umístění značek na silnicích I.tříd je stanoveno dle doložených návrhů DIO. Návrhy DIO jsou nedílnou 

součástí tohoto stanovení.  
2. Za provádění a plnění podmínek stanovení zodpovídá pan P. Štěpáník, tel.: 735 174 986 

(stavbyvedoucí společnosti KASKA, s.r.o.).  
3. Přenosné svislé dopravní značení bude umístěno na červenobílé pruhované sloupky a musí být zabezpečeno 

proti pootočení. Spodní hrana svislé dopravní značky musí být ve výšce min. 60 cm nad vozovkou, 
její nejbližší hrana musí být umístěna minimálně 50 cm od zpevněného kraje komunikace a max. 200 cm.  

4. Dopravní značení bude osazeno odbornou firmou před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele musí být 
řádně proškoleni, poučeni a označeni dle platné vyhlášky.  

 
 
 

   
   
   
Naše č. j.: KUJCK 64054/2020  

Sp. zn.: ODSH 62607/2020/mahov SO  
   
Vyřizuje: Bc. Marcela Hovorková  
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E-mail: hovorkova@kraj-jihocesky.cz  
   
Datum: 27. 5. 2020  

*KUCBX00W8MNH*
KUCBX00W8MNH 



Naše č. j.: KUJCK 64054/2020 Sp. zn.: ODSH 62607/2020/mahov SO 
 

Stránka 2 z 4 
 

5. Žadatel odpovídá za správné umístění dopravního značení dle „Zásad pro označování pracovních míst 
na pozemních komunikacích - technické podmínky TP 66“, „Zásad pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích – technické podmínky TP 65“ schválených Ministerstvem dopravy a jeho údržbu po celou 
dobu provádění prací. Po jejich skončení bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno 
a uvedeno do původního stavu. 

6. Dopravní značení bude v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádí 
pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.  

7. Trvalé dopravní značení, které by bylo v rozporu s přechodným značením, bude zakryto, popř. odstraněno. 
Ostatní stávající DZ ve výše uvedeném silničním úseku budou ponechány beze změny.  

8. V případě potřeby si Policie ČR vyhrazuje právo dopravní značení doplnit nebo pozměnit.  
 

Stanovení přechodné úpravy provozu pro vyznačení dopravních omezení a objízdných tras na silnicích II. a III. 
tříd bylo vydáno odborem dopravy Městského úřadu Milevsko pod č.j.: MM 32805/2020 ze dne 22. 05. 2020, 
Městským úřadem Písek, odborem dopravy pod č.j.: MUPI/2020/19462/Kv dne 25. 05. 2020 a Městským úřadem 
Tábor, odborem dopravy pod č.j. METAB 26630/2020/OD/SMar ze dne 22. 05. 2020. 

 

Odůvodnění: 

 „Stanovení přechodné úpravy provozu“ se vydává na základě předložené žádosti právnické osoby METROSTAV, 
a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 000 14 915, zastoupené na základě plné moci společností KASKA, 
s.r.o., Prostřední 3, 370 01 Č.Budějovice, IČ: 260 80 966, po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, 
KŘP JčK, ÚO DI Písek pod č.j.: KRPC-53220-1/ČJ-2020-020506-I ze dne 21. 05. 2020 a vyjádření Policie ČR, 
KŘP JčK, ÚO DO Tábor pod č.j.: KRPC-731-355/ČJ-2020-020806 ze dne 20. 05. 2020.  

Stanovení přechodné úpravy opatřením obecné povahy se vydává z důvodu zajištění bezpečnosti silničního 
provozu na silnici I/29, I/19, I/4 v okresech Písek a Tábor, z důvodu realizace stavby „ I/29 most přes Smutná, 
ev.č. 29-009“ a stavbou vyvolanou úplnou uzavírkou uvedeného úseku silnice I/29. 

Protože navržené přechodné dopravní značky ukládají účastníkům provozu povinnosti odchylné od obecné 
úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanovuje se přechodná úprava provozu formou opatření obecné 
povahy. V případě stanovení přechodné úpravy provozu se dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních 
komunikacích návrh opatření obecné povahy nedoručuje ani se nevyzývají dotčené osoby k podávání připomínek 
nebo námitek. 

 

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 
(§ 173 odst. 2 správního řádu). Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném 
řízení (§ 174 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). 

 

 

 

 
 
 
Ing. Mária Čejková   
vedoucí oddělení silničního hospodářství 
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Toto opatření obecné povahy, vč. přílohy, musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MÚ Milevsko 
(obec Velká), Úřadu Městyse Bernartice, Úřadu Městyse Sepekov, Úřadu Městyse Stádlec, 
OÚ Veselíčko, OÚ Opařany, OÚ Smetanova Lhota, OÚ Rataje a na úřední desce Krajského úřadu 
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích (pátý den po vyvěšení nabývá opatření obecné povahy účinnosti; 
dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce KÚ Jč kraje).  
Opatření obecné povahy bude rovněž zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ust. § 25 odst. 2 
správního řádu. 

 

Vyvěšeno dne:  ………………………                           Sejmuto dne:  ………………………… 

 

 

................................................                                         ...................................................... 

Podpis a razítko oprávněné osoby                                       Podpis a razítko oprávněné osoby 
potvrzující vyvěšení a zveřejnění                                                  potvrzující sejmutí 
 

 

 

Příloha: 

15x Situace dopravně inženýrského opatření - přechodná úprava provozu   

 

 

 
 
 
Obdrží se žádostí o vyvěšení na úřední desce a potvrzeného vrácení zpět: 
- Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor kancelář ředitele - zde  
- MÚ Milevsko 
- Úřad Městyse Bernartice 
- OÚ Veselíčko, PSČ 398 42 
- Úřad Městyse Stádlec 
-  OÚ Rataje  
- OÚ Opařany 
- Úřad Městyse Sepekov 
- OÚ Smetanova Lhota 
 
 
Dále obdrží (do datové schránky - jednotlivě): 
- METROSTAV, a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, zaslat na adresu/DS: KASKA, s.r.o., Prostřední 3, 

370 01 Č.Budějovice,  
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice 
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jč kraje, ÚO DI Písek, Na Výstavišti 377, 397 01 Písek 
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jč kraje, ÚO DI Tábor 
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Č.Budějovice 
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Písek 
- MÚ Milevsko 
- MÚ Tábor 
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- MÚ Písek 
 
- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 
- Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje 
- Krajský úřad jihočeského kraje, ODSH – dopravní úřad 
- Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc 
- ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. 
- Comett Plus, spol. s. r.o. 
- Ministerstvo dopravy 
- Obec Křenovice 
- Obec Veselíčko a Bílina 
- Obec Okrouhlá 
- Městys Bernartice 
- Obec Opařany 
- Městys Sepekov 
- Město Milevsko (obec Velká) 
- Obec Zbelítov 
- Obec Kučeř 
- Obec Zvíkovské Podhradí 
- Obec Varvažov 
- Obec Smetanova Lhota 
- Město Mirotice (obec Rakovické Chalupy) 

 
 
Veřejnou vyhláškou: 

- Ostatní dotčené osoby 
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