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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

opatření obecné povahy 
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

 
Městský úřad Tábor, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 
ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a 
o změnách některých zákonů (dále „zákon o silničním provozu“), v platném znění a podle § 
77 odst. 5 zákona o silničním provozu, v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád)  
 

stanovuje přechodnou úpravu provozu 
 
společnosti DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov, 
IČ: 26071584 na silnicích II/125, II/137 a místní komunikaci vedené v pasportu místních 
komunikací obce Běleč pod označením 4c. 
 
Úprava bude provedena následujícím způsobem (viz. graf. příloha) : Osazení dopravních 
značek B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) “a Z 2 „Zábrana pro označení 
uzavírky“. Obousměrně. Ve směru od Bělče bude dopravní značka osazena až před mostem 
tak, aby byl zajištěn bezkolizní příjezd k čp.2. Ve směru od silnice II/125 tak, aby byl 
umožněn vjezd na pozemky přiléhající k silnici II/125.  
Na silnici II/137 před připojením veřejně přístupné účelové komunikace označené UK 24 
budou umístěny IP 10b „Návěsť před slepou pozemní komunikací“ + E 3a „Vzdálenost“. Na 
veřejně přístupné účelové komunikaci označené UK 24 za připojením veřejně přístupné 
účelové komunikace označené UK 25 budou umístěny IP 10a „Slepá pozemní komunikace“ 
+ E 3a „Vzdálenost“.  
Na silnici II/125 před křižovatkou s místní komunikací 4c budou umístěny IP 10b „Návěsť 
před slepou pozemní komunikací“ + E 3a „Vzdálenost“. 
 
Doba trvání od 1.3.2016 do 30.5.2016 
 
Písemné stanovisko DI Policie ČR KŘ Tábor ze dne 4.2.2015,č.j.: KRPC-495-79/ČJ-2015-
020806. Pokud nebudou práce probíhat, bude dopravní značení odstraněno. 
 
Případné nejasnosti v umístění DZ lze upřesnit na místě samém, do 5-ti dnů od instalace nás 
o této skutečnosti informujte. Použité dopravní značky musí mít certifikát jakosti a musí 
odpovídat vyhl. č.294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1 a příslušným technickým podmínkám 
schváleným MD ČR v Praze, „Zásady pro označení pracovních míst na pozemních 
komunikacích – technické podmínky TP 66“. Žadatel zodpovídá za správné umístění 
dopravního značení dle a jeho údržbu po celou dobu provádění prací. Po ukončení bude 
přechodné dopravní značení neprodleně odstraněné a trvalé dopravní značení uvedeno do 
původního stavu. Trvalé dopravní značení, které by bylo v rozporu s přechodným dopravním 
značením bude zakryto, popř. odstraněno. Ostatní stávající dopravní značení bude 
ponecháno beze změny. 
 
Osoba odpovědná za realizaci úpravy: Miloslav Licehamr, tel.: 774 518 957. 
 



Odůvodnění: Zajištění pracovního prostoru, bezpečnosti a plynulosti provozu při pracích na 
opravě mostu označeném v paspartu jako M1 přes řeku Vlašimská Blanice. 
 
Poučení:  
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na 
úřední desce. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 
správního řádu). 
 
 

Otisk úředního razítka 
 
 
 
                     Mgr. Jan Pávek 

                                                                     vedoucí odboru dopravy 
 
 
 
Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Tábor a 
Obecního úřadu Běleč. Městský úřad Tábor, odbor vnitřních věcí a Obecní úřad Běleč se 
žádají o vyvěšení této vyhlášky na úřední desce po předepsanou dobu 15 dnů.  
Městský úřad Tábor, Odbor dopravy žádá o zaslání potvrzení data zveřejnění (vyvěšení) 
neprodleně po vyvěšení na úřední desce a následně po uplynutí 15-ti denní lhůty vyvěšení. 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:  ………………………………         Sejmuto dne:  ………………………… ……...       
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
 
 
Na vědomí:  
DI Policie ČR KŘ Tábor, Městský úřad Tábor, odbor vnitřních věcí, Obecní úřad Běleč, 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Tábor 
 




