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OZNÁMENÍ 

       veřejnou vyhláškou 
 

 

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písm. 

c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon 

o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že městys Louňovice pod Blaníkem upustil 

od realizace přechodné úpravy provozu podle opatření obecné povahy ze dne 6.5.2021 č.j. METAB 

25274/2021/OD/SMar a stanovení přechodné úpravy provozu ze dne 24.5.2021 č.j. METAB 

29633/2021/OD/SMar z důvodu označení objízdných tras při uzavírce silnice II/125 v Louňovicích pod 

Blaníkem. 

Přechodnou úpravu provozu pro označení objízdných tras při uzavírce silnice II/125 v Louňovicích pod 

Blaníkem bude městys Louňovice pod Blaníkem realizovat podle Stanovení přechodné úpravy provozu 

č.j. METAB 34262/2021/OD/EChal, která byla vydána dne 11.6.2021 a je přílohou tohoto oznámení. 

Dne 18.5.2021 oznámil městys Louňovice pod Blaníkem havárii v místě budoucí uzavírky s využitím 

označení objízdných tras podle předchozích podání. V průběhu havarijní uzavírky se ukázalo, že 

v označení objízdných tras jsou některé nepřesnosti a chyby a je nutné tudíž změnit a zároveň vylepšit 

značení objízdných tras. Jedná se o objízdnou trasu pro nákladní dopravu, která nelze řešit objížďkou po 

místních komunikacích v rámci městyse. Ulicí Malá Strana, která taktéž sousedí s Pivovarským rybníkem 

nelze vést nákladní a autobusovou dopravu, v současné době tam projíždí pouze kyvadlově osobní 

doprava. Autobusy jsou kvůli dopravní obslužnosti vedeny ulicí Na Kopečku. Nákladní dopravu tedy 

není při zachování bezpečnosti a plynulosti provozu a ochrany obyvatel kudy převést, a proto byla 

zvolena objízdná trasa pro nákladní vozidla po silnici II/137. V území není srovnatelná nebo lepší silnice 

než II/137. Každá jinak zvolená objízdná trasa by zatížila více obyvatel, životní prostředí a uživatele 

silniční sítě a navíc by byla neúměrně delší. 

Stanovení přechodné úpravy provozu č.j. METAB 34262/2021/OD/EChal ze dne 11.6.2021 bylo vydáno 

na návrh městyse Louňovice pod Blaníkem z důvodu nápravy chybně uvedeného textu na dopravním 

značení, vylepšení a zdůraznění značení objízdných tras pro nákladní dopravu a tím nahradilo 

neprovedené stanovení přechodné úpravy provozu z 6.5.2021 a 24.5.2021. 

 

 

         „otisk úředního razítka“ 

 

 

Mgr. Jan Pávek, LL.M. 

vedoucí odboru dopravy 

 

 

Příloha: Stanovení přechodné úpravy provozu ze dne 11.6.2021 č.j. METAB 34262/2021/OD/EChal 
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Žádáme Vás tímto o vyvěšení tohoto opatření a zároveň žádáme o zaslání potvrzení zveřejnění (vyvěšení) 

po uplynutí 15-ti denní lhůty vyvěšení.  

Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření. 

 

 

Doručí se: (datovou schránkou) 

Městys Louňovice pod Blaníkem, IDDS: q89bcxh 

  

Dotčené orgány: (datovou schránkou) 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní 

inspektorát, IDDS: eb8ai73 

  

Ostatní: (doporučeně na doručenku, datovou schránkou) 

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Tábor, IDDS: cadk8eb 

Městský úřad Vlašim, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zbjbfmb  

 

Městský úřad Mladá Vožice, IDDS: kpxbcqh se žádostí o vyvěšení. 

Obecní úřad Šebířov, IDDS: fdtbw43 se žádostí o vyvěšení.  

Obecní úřad Běleč, IDDS: 7wjajvb se žádostí o vyvěšení. 

Obecní úřad Vilice, IDDS: we7ajs7 se žádostí o vyvěšení. 

Městský úřad Tábor, Odbor vnitřních věcí, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 15  Tábor 1 se žádostí o vyvěšení. 
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