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O D D Ě L E N Í  S I L N I Č N Í H O  H O S P O D Á Ř S T V Í  

 
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 Č. Budějovicích, jako věcně a místně 
příslušný úřad, podle § 124 odst. 4 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o provozu na pozemních 
komunikacích“), podle § 77 odst. 1 písm. b) zákona o provozu na pozemních komunikacích a po předchozím 
souhlasném vyjádření Policie ČR, KŘP JčK, DI Strakonice 

 
STANOVUJE 

 
žadateli – právnické osobě M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 421 96 868 

 
zastoupené na základě plné moci fyzickou podnikající osobou Pavlem Bílkem, Mnichov 132, 386 01 Strakonice 

 
 

přechodnou úpravu provozu silnice I/4, ul. Písecká, (v úseku od objektu Jihospolu směr od Prahy vpravo kolem 
křižovatek s MK Raisova a II/173 ul. Lidická k mostu přes řeku Otavu ev.č. 4-045), Strakonice 

 
 

Termín:  20. 3. - 16. 6. 2018 
  
Důvod: provádění stavby „I/22 Strakonice“ 
 
Podmínky: 
1. Po dobu částečné uzavírky jednoho jízdního pruhu silnice I/4 bude umožněn průjezd pro veškerou dopravu ve 

zbývajícím jízdním pruhu.  
2. Umístění značek na silnici I/4 je stanoveno dle doloženého návrhu DIO. Návrh DIO je nedílnou součástí tohoto 

stanovení.  
3. V době 6:00 – 18:00 hod. bude provoz řízen dostatečným počtem řádně proškolených a ustrojených osob. 
4. Každou neděli počínaje nedělí 6. května 2018 v době 6:00 – 20:00 hod. bude provoz řízen dostatečným 

počtem řádně proškolených a ustrojených osob. 
5. Ve svátek 2. dubna, 1. května a 8. května 2018 v době 6:00 – 20:00 hod. bude provoz řízen dostatečným 

počtem řádně proškolených a ustrojených osob. 
6. Zodpovědným pracovníkem za provedení dopravního opatření je pan Luděk Zemen, tel. č. 725 796 272. 
7. Žadatel odpovídá za správné umístění dopravního značení dle „Zásad pro označování pracovních míst na 

pozemních komunikacích - technické podmínky TP 66“ 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. 

číslo jednací: KUJCK 36749/2018 
sp. zn.: ODSH 109991/2017/karvankova 

 datum: 14. 03. 2017  vyřizuje: Ing. Michala Karvánková  telefon: 386 720 530 

* KUCBX00PJDSV* 
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8. Dopravní značení bude v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích.  

9. 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.  

10. V případě potřeby si Policie ČR vyhrazuje právo dopravní značení doplnit nebo pozměnit.  
 
Odůvodnění: 
 „Stanovení přechodné úpravy provozu“ silnice I/4 ve Strakonicích, se vydává na základě předložené žádosti 
právnické osoby M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 421 96 868, zastoupené na základě plné 
moci fyzickou podnikající osobou Pavlem Bílkem, Mnichov 132, 386 01 Strakonice, z důvodu provádění stavby 
„I/22 Strakonice“.  
K žádosti o stanovení přechodné úpravy bylo doloženo souhlasné vyjádření Policie ČR, KŘP JčK, DI Strakonice, 
č.j. KRPC-30937-3/ČJ-2018-020706 ze dne 12.03.2018 a vyjádření ŘSD ČR, Správa České Budějovice, 
č.j. 2202/18-32200/Kol ze dne 13. 03. 2018.  
Stanovení přechodné úpravy se vydává z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na silnici 
I. třídy. 
 
Poučení: 
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (§77 odst. 5 zákona 
o 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). 
 
 
Ing. Mária Čejková 
vedoucí oddělení silničního hospodářství 
odboru dopravy a silničního hospodářství 
Krajský úřad Jihočeského kraje 
 
 
Toto opatření obecné povahy, musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu 
Strakonice a na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích (pátý den po vyvěšení 
opatření obecné povahy nabývá účinnosti; patnáctý den po vyvěšení je den doručení; dnem vyvěšení je den 
vyvěšení na úřední desce KÚ Jč kraje). Opatření obecné povahy bude rovněž zveřejněno způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. S potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí bude opatření obecné povahy zasláno zpět KÚ Jč kraje, 
odboru dopravy a silničního hospodářství) 
 
Příloha : 
Potvrzené DIO – 2x 
 
 
Vyvěšeno dne: ...........................................   Sejmuto dne:  ............................................. 
 
 
Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla současně zveřejněna i způsobem 
umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu. 
 
 
 
 
 ........................................................   ........................................................ 
 Podpis a razítko oprávněné osoby,   Podpis a razítko oprávněné osoby,  

potvrzující vyvěšení a zveřejnění             potvrzující sejmutí 
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Obdrží  (DS): 
- Krajský úřad Jč kraje, odbor kancelář ředitele, zde – k vyvěšení 
- Městský úřad Strakonice – k vyvěšení 

 
Dále obdrží (DS): 

- M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 421 96 868, prostřednictvím Pavla Bílka, Mnichov 
132, 386 01 Strakonice  

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice  
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie JčK, územní odbor DI Strakonice 
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