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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Městský úřad Písek, odbor dopravy, jako správní orgán věcně a místně příslušný podle
ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých zákonů ( zákon o silničním provozu ), v platném znění ( dále jen „zákon
o silničním provozu“ ), podle ustanovení § 61 odst. 4 a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu
a § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění ( dále jen „správní řád“ )

s ta noví pře c hodnou úpra vu pro voz u na poze mníc h komuni k a c íc h ,
silnicích II. a III. třídy a na místních a veřejných účelových komunikacích,
na území obcí ORP Písek: Albrechtice nad Vltavou, Čimelice, Čížová, Dobev,
Drhovle, Horosedly, Mirotice, Mirovice, Písek, Protivín, Putim, Ražice, Skály,
Staré Kestřany, Tálín a Žďár, a to:
obecná schémata přechodné úpravy provozu ( dopravně-inženýrského opatření ) pro
označení pracovních míst při opravách havárií na sítích ve vlastnictví nebo ve správě
navrhovatele – společnosti ČEVAK a.s., která byla předmětem stanoviska Policie ČR,
KŘ Policie JčK, DI Písek, č. j. KRPC-41868-1/ČJ-2018-020506-I ze dne 27.03.2018 , které
je nedílnou přílohou tohoto opatření.
Tato schémata lze využít pouze v obci ( § 2 písm. cc zákona o silničním provozu ), a to
pouze v místě, kde není povolená rychlost jízdy vyšší než 50 km/h.
Toto opatření nabývá podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu účinnosti pátým dnem
po jeho vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Písek.
Podmínky pro umístění a provedení přechodné úpravy provozu:
1.

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je úprava provozu na pozemních
komunikacích provedená přenosnými značkami svislými, přechodnými značkami
vodorovnými, světelnými signály a dopravními zařízeními ( dále jen „dopravní značení“ ).

2.

Dopravní značení umístěte podle situací DIO, které jsou přílohou tohoto opatření.

3.

Povrch činné plochy dopravních značek: reflexní.

4.

Velikost dopravních značek: základní rozměrová řada.

5.

Umístění dopravního značení, jeho provedení, ukotvení a uchycení, bude odpovídat
příslušným předpisům, kterými jsou zejména:
- Vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,
- TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích,
- TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích,
- TP 143 – Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek
a další související předpisy.

6.

Dopravní značení, tvořící sestavu, musí být stejného rozměru, typu a provedení.

7.

Veškeré dopravní značení musí být schváleného typu a provedení a musí ho na komunikaci
umístit správce komunikace nebo jiná k tomu oprávněná a způsobilá osoba ( firma ).

8.

Musí být splněny podmínky obsažené ve stanovisku Policie ČR, KŘ Policie JčK, DI Písek,
č. j. KRPC-41868-1/ČJ-2018-020506-I ze dne 27.03.2018.

9.

Přechodná úprava se stanoví navrhovateli: společnosti ČEVAK a.s., IČO 60849657, se
sídlem Severní 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice, zodpovědná
osoba navrhovatele: Martin Zelenka, tel: 727 974 995.

10.

Platnost přechodné úpravy: přechodná úprava se stanoví s platností na dobu určitou,
a to od 01.05.2022 do 30.04.2023.

Odůvodnění:
Podle ustanovení § 36 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. v případě
havárie vedení je vlastník vedení povinen pro nezbytné práce k bezprostřednímu odstranění
této havárie jejich místo alespoň provizorně označit. Proto požádala společnost ČEVAK a.s. o
stanovení obecných schémat přechodné úpravy provozu ( dopravně- inženýrského opatření )
pro označování pracovních míst při opravách havárií na sítích ve svém vlastnictví nebo správě
za použití vzorových schémat pro označení pracovních míst v obci uvedených v Technických
podmínkách MD TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
Návrh byl projednán s Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje, Dopravním
inspektorátem Písek, který k návrhu přechodné úpravy provozu vydal dne 27.03.2018 stanovisko
č. j. KRPC-41868-1/ČJ-2018-020506-I, platné do 31.12.2023.
Protože zdejší odbor jako příslušný správní orgán shledal, že návrh není v rozporu s obecně
platnými předpisy, technickými normami, či technickými podmínkami, jakož ani s principy
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, a protože se jedná o úpravu přechodnou, stanoví
správní orgán tuto úpravu bez toho, aby doručoval návrh opatření obecné povahy a aby vyzýval
dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek ( § 173 odst. 2 správního řádu ).
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po jeho vyvěšení.
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u Městského úřadu
Písek, odboru dopravy, Budovcova 207, Písek, a to v pondělí a ve středu od 0730 do 1700,
v úterý a ve čtvrtek od 0800 do 1530 a v pátek od 0730 do 1400 hodin.
Otisk úředního razítka
Ing. Michal KOVAŘÍK v.r.
vedoucí odboru dopravy
Za správnost vyhodnocení: Kamil Keřlík, DiS. v.r.
oddělení dopravy a silničního hospodářství
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Zasílá se odboru vnitřních věcí Městského úřadu Písek, Městským úřadům Mirotice, Mirovice,
Protivín, a obecním úřadům Albrechtice nad Vltavou, Čimelice, Čížová, Dobev, Drhovle,
Horosedly, Putim, Ražice, Skály, Kestřany, Tálín a Žďár se žádostí o vyvěšení na úřední
desce po dobu 15 dnů, o potvrzení rozhodujících dat vyvěšení a sejmutí a o následné vrácení
potvrzeného dokumentu zdejšímu správnímu orgánu.
Zároveň žádáme o zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup a o potvrzení
této skutečnosti !

Datum vyvěšení :

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

Datum sejmutí :

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

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,
potvrzující vyvěšení, zveřejnění a sejmutí

Doručí se
Dotčené osoby
-

jednotlivě :




-

ČEVAK a.s., IČO 60849657, Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice ( navrhovatel )
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
( majetkový správce silnic II. a III. třídy na území města Písek )
Městské služby Písek s.r.o., Pražská 372, Pražské Předměstí, 397 01 Písek ( majetkový
správce místních komunikací na území města Písek )

veřejnou vyhláškou :




vlastníci veřejných účelových komunikací na území obcí Albrechtice nad Vltavou,
Čimelice, Čížová, Dobev, Drhovle, Horosedly, Mirotice, Mirovice, Písek,
Protivín, Putim, Ražice, Skály, Staré Kestřany, Tálín, Žďár
ostatní dotčené osoby
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Úřady, kterým se písemnost zasílá se žádostí o vyvěšení na úřední desce a podání
zprávy o datu vyvěšení a sejmutí též o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup a
potvrzení těchto skutečností:
-

Městský úřad Písek, odbor vnitřních věcí, Velké náměstí 114, 397 01 Písek 1

-

Městský úřad Protivín, Masarykovo náměstí 128, 398 01 Protivín

-

Městský úřad Mirotice, Náměstí Mikuláše Alše 18, 398 01 Mirotice

-

Městský úřad Mirovice, Masarykovo náměstí 38, 398 06 Mirovice

-

Obecní úřad Albrechtice nad Vltavou, Albrechtice nad Vltavou 79, 398 16 Albrechtice nad
Vltavou

-

Obecní úřad Čimelice, Čimelice 51, 398 04 Čimelice

-

Obecní úřad Čížová, Čížová 75, 398 31 Čížová

-

Obecní úřad Dobev, Dobev 16, 397 01 Písek

-

Obecní úřad Drhovle, Drhovle 34, 397 01 Písek

-

Obecní úřad Horosedly, Horosedly 21, 398 06 Mirovice

-

Obecní úřad Putim, Putim 198, 397 01 Písek

-

Obecní úřad Ražice, Ražice 98, 398 22 Ražice

-

Obecní úřad Skály, Skály 61, 398 11 Protivín

-

Obecní úřad Kestřany, Kestřany 136, 398 21 Kestřany

-

Obecní úřad Tálín, Tálín 11, 398 15 Tálín

-

Obecní úřad Žďár, Žďár 20, 398 11 Protivín

Dotčené orgány
-

Policie ČR, KŘ Policie JčK, DI Písek, Pražské Předměstí, Na Výstavišti 377, 397 01 Písek

Příloha ( zveřejní se pouze v elektronické podobě )
-

přechodná úprava provozu ( do projektu přechodné úpravy je možné nahlédnout v listinné
podobě u zdejšího správního orgánu nebo v elektronické podobě na webových stránkách
města Písek www.mesto-pisek.cz  Úřední deska  Odbor dopravy )
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