
    

   Městský úřad Telč 
   Odbor dopravy 
   nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč 
   pracoviště Na Sádkách 453, Telč 

             
tel. 567112411                   IČO 286745,E-mail: pavel.chromy@ telc.eu 
        
Naše č.j.:          Oprávněná úřední osoba/telefon:               V Telči dne: 
Telč 4401/2018 OD      Ing. Chromý/567112473                        18.06.2018 
 

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 
opatření obecné povahy  

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

 Městský úřad Telč, odbor dopravy příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.  
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na 
základě žádosti a potřeb žadatele, kterým je spol. SWIETELSKY stavební, s.r.o., OZ Dopravní stavby JIH, 
oblast Jindřichův Hradec, U Panelárny 881/III, 37701 Jindřichův Hradec, IČ 480 35 599, po předchozím 
projednání a písemném vyjádření dotčeného orgánu Policie ČR pod č.j.: KRPC-91488-2/ČJ-2017-160706 ve 
smyslu § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu. V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním 
provozu  

stanoví přechodnou úpravu provozu na  pozemních komunikacích takto: 

Při uzavírce sil. II/406 v Dačicích v úseku ul. 9. května - umístění dopravního značení dle projektu - 
DIO „Modernizace silnice II/406 průtah Dačice”, předloženého žadatelem, za účelem označení pracovního místa 
stavby a objízdných tras v rozsahu grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy 
(uložena ve spise). 

 

Platnost stanovení: od 02.07.2018 do 12.07.2018. 

Důvod: vyznačení a označení pracovního prostoru při opravě vozovky, místa stavebních prací v silnici a zajištění 
bezpečnosti silničního provozu. 

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada. 

Provedení přechodného dopravního značení: bude provedeno v souladu s TP 66. Přenosné dopravní značky 
budou umístěné na červenobíle pruhovaném podpěrném sloupku (s reflexními pruhy o šířce 100-200 mm). 
K ukotvení podpěných sloupků bude užito podkladních desek položených na pozemní komunikaci s folií min. třídy 
1 v reflexní úpravě, za dodržení průjezdního prostoru komunikace. 

 
Přechodnou úpravu provozu provede:  

Jan Nevšímal – JANEV, Planá 85, 370 01 České Budějovice – Lukáš Beránek, tel. 724 042 712 

Podmínky: 

1. Dopravní značky, které budou užívány, musí odpovídat MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1 
Stálé svislé dopravní značení, ČSN EN 12966-1 + A1 Svislé dopravní značení – Proměnné dopravní značky, TP 
143 „Systém hodnocení svislých dopravních značek“, TP 70 „Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného 
dopravního značení“, a TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, III. vydání. 
2. Označování pracovních míst se provádí podle vzorových schémat. Tato schémata je nutno přizpůsobit 
konkrétní situaci. To je možné provést při zachování funkčnosti řešení daného příslušným schématem. 
3. Vedení provozu v oblasti pracovního místa musí být pro účastníky silničního provozu snadno a 
jednoznačně rozeznatelné, pochopitelné a bezpečné. 
4. S pracemi, pro něž je pracovní místo zřizováno, smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny 
dopravní značky, světelné signály a stanovené dopravní zařízení. 
5. Dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení související s pracovním místem se umísťují až 
bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, musí být 
jejich platnost dočasně zrušena zakrytím, nebo jiným vhodným způsobem tak, aby dopravní značky, světelné 
signály a dopravní zařízení nebylo viditelné z žádného jízdního směru. 



6. Při umísťování jednotlivých značek, světelných signálů a dopravních zařízení se postupuje ve směru 
dopravního proudu. Při odstraňování pracovního místa je lze odstraňovat ve směru pohybu dopravního proudu, a to 
až poté, kdy jsou všechny jízdní pruhy v tomto směru volně průjezdné. Pokud je to možné, provádějí se práce 
spojené s označováním pracovního místa v době nízkých intenzit provozu, tj. mimo dopravní špičky. 
7. Stávající trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, je nutné předepsaným 
způsobem zneplatnit. Po ukončení platnosti stanovení přechodného dopravního značení bude přechodné dopravní 
značení ihned odstraněno a stávající trvalé dopravní značení bude uvedeno do původního stavu. Dopravní značky, 
které jsou časově omezené (např. jen v pracovní době), musí být mimo tuto dobu zneplatněny přeškrtnutím, 
zakrytím, nebo odstraněním. 

8. Dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve 
funkčním stavu, v čistotě a správně umístěné; musí být odpovídajícím způsobem aktualizované, v souladu 
s postupem prací; v případě zkrácení termínu, nebo ukončení prací (uzavírky) budou neprodleně odstraněny.  

9. Instalované přechodné dopravní značení bude průběžně kontrolováno zhotovitelem a namátkově zástupcem 
Městského úřadu Telč, odboru dopravy. 

 
Odůvodnění 

 Policie ČR, KŘkV, ÚO, DI Jihlava se k situacím změny dopravního značení písemně vyjádřila a navrženou 
přechodnou úpravu dopravního značení odsouhlasila. 

 Odbor dopravy Městského úřadu Telč projednal předložený návrh přechodné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích a připravil toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci opatřením 
obecné povahy veřejnou vyhláškou v rozsahu grafické přílohy v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o 
silničním provozu. Podle tohoto ustanovení správní úřad návrh opatření obecné povahy nedoručuje a nevyzývá 
dotčené osoby k podání připomínek, nebo námitek. 

Poučení  

 Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů nelze podat opravný prostředek. Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu stanovení přechodného 
dopravního značení opatřením obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 

 
                
                        ing. Pavel Chromý 
                                                                                                               vedoucí odboru dopravy  
  
Příloha:  1x grafická příloha a souhlas PČR (uložena ve spise) 
 
 
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Telč, po dobu 15-ti dnů - 
(účinnosti nabývá 5-tým dnem).  
 
 
 
 
Datum vyvěšení: ..................................    Datum sejmutí: .................................. 

 
Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). 
 
 
 
............................................................ .   ........................................................... 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení  Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 
Razítko:      Razítko: 
 
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského 
úřadu Telč 
 
Rozdělovník: 

Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:  Městský úřad Telč, sekretariát 


