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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci
Městský úřad Třeboň, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 77 odst. 1
písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), po předchozím písemném
vyjádření Policejního prezidia ČR, ŘSDP, Praha 5, ze dne 25.05.2017 pod č.j. PPR-10583-2/ČJ-2017990440, souhlasu Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jč kraje, dopravního inspektorátu Jindřichův
Hradec č.j. KRPC-82108-2/ČJ-2017-020306 ze dne 08.06.2017, stanovuje žadateli:
společnosti Cyklistický klub Jindřichův Hradec, z.s., Pod Kasárny 1036/II, Jindřichův Hradec, IČ
60816171,
přechodnou úpravu provozu na silnicích a na místních komunikacích:
II.Etapa: Obec Záblatí – silnice III/1556, III/1555, III/1553,
Obec Ponědráž – silnice III/1553, III/1552
Obec Ponědrážka – silnice III/1552,
Obec Vlkov – silnice III/1551 (dle ověřeného situačního zákresu),
III. Etapa: Město České Velenice – silnice II/103, III/15618, III/15425, III/1505, III/1509, III/1508,
III/1539 a místní komunikace obce Rapšach (dle ověřeného situačního zákresu). Z obce Rapšach
bude na silnici III/1539 za lokalitou Žabárna u obce Klikov vedena trasa po cyklostezce č. 340 a č.
1010.
IV. Etapa: Město Třeboň – silnice II/154, II/155; místní komunikace č. 23d, 24d, 2b, 3b, 30d, 27d a
29d (ul. Budovcova, ul. U Světa, ul. Novohradská, ul Sádecká; Masarykovo nám.,
Březanova ul., Sokolská ul., Husova ul., Trocnovské nám., Žižkovo nám. a Rožmberská
ul.).
Trať a DIO dostupná online:

pro povolení zvláštního užívání na výše uvedených silnicích a místních komunikacích v rámci
sportovní akce „Mezinárodní cyklistický závod Okolo jižních Čech“ ve dnech od 31.08.2017 do
02.09.2017 za těchto podmínek:
1/ Přechodná úprava provozu bude vyznačena ve smyslu předloženého návrhu dopravně
inženýrského opatření, který je nedílnou přílohou tohoto stanovení.
2/ Dopravní značení bude osazeno v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

3/ Svislé dopravní značky musí být provedeny v základní velikosti a v reflexní úpravě a musí být
umístěny tak, aby byly včas viditelné těmi účastníky silničního provozu, pro které jsou určeny, a to
v souladu s Technickými podmínkami TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na
pozemních komunikacích a v souladu s Technickými podmínkami TP 143 – Systém hodnocení
přenosných svislých dopravních značek.
4/ Přenosné svislé dopravní značení bude umístěno na červenobíle pruhovaných sloupcích a musí
být zabezpečeno proti pootočení. Spodní hrana svislé dopravní značky musí být ve výšce min. 60
cm nad vozovkou, její nejbližší musí být umístěna minimálně 50 cm od zpevněného kraje
komunikace (výjimečně v obci 30 cm) a maximálně 200 cm.
5/ Po skončení zvláštního užívání uvedené místní komunikace, bude přechodné dopravní značení
neprodleně odstraněno.
Odůvodnění:
Zdejší silniční správní úřad příslušný podle zákona o provozu na pozemních komunikací, obdržel dne
05.07.2017 žádost společnosti Cyklistický klub Jindřichův Hradec, z.s., Pod Kasárny 1036/II,
Jindřichův Hradec, IČ 60816171, o stanovení přechodné úpravy provozu na výše uvedených silnicích
a na místní komunikaci v rámci konání sportovní akce „Mezinárodní cyklistický závod Okolo jižních
Čech“ ve dnech od 31.08.2017 do 023.09.2017. K žádosti byla přiložena odsouhlasené situace s
navrženým přechodným dopravním značením, souhlasné vyjádření dotčeného orgánu vyjádření
Policejního prezidia ČR, ŘSDP, Praha 5, ze dne 25.05.2017 pod č.j. PPR-10583-2/ČJ-2017-990440,
souhlasu Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jč kraje, dopravního inspektorátu Jindřichův Hradec
č.j. KRPC-82108-2/ČJ-2017-020306 ze dne 08.06.2017, souhlasu majetkového správce silnic tj.,
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice, ze dne 26.06.2017
a souhlas vlastníka místních komunikacích to je Města Třeboň, odbor rozvoje a investic, Palackého
nám. 46/II, Třeboň, ze dne 07.07.2017 pod č.j. METR 8694/2017 FiRa.
Protože dopravní značky navržené na uvedených komunikacích, ukládají účastníkům provozu
povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanovuje se přechodná
úprava provozu formou opatření obecné povahy. V případě stanovení přechodné úpravy provozu se
dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích návrh opatření obecné povahy
nedoručuje ani se nevyzývají dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.
Poučení:
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (§ 77
odst. 5 zákona o provozu na 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. 500/2014 Sb., správní řád).

(Otisk úředního razítka)
Ing. Pavel Zajíček
vedoucí odboru dopravy
Toto opatření obecné povahy, vč. přílohy, musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední
desce úřední desce Městského úřadu Třeboň (pátý den po vyvěšení je den doručení; dnem vyvěšení
je den vyvěšení na úřední desce MěÚ Třeboň) a dalších příslušných obcí a měst. Opatření obecné
povahy bude rovněž zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. S potvrzeným datem
vyvěšení a sejmutí bude opatření obecné povahy zasláno zpět Městskému úřadu Třeboň, odboru
dopravy.

Vyvěšeno dne: ………………………

..................................................................................….

Podpis a razítko oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení a zveřejnění

Sejmuto dne: …………………………

..................................................................................….

Podpis a razítko oprávněné osoby
potvrzující sejmutí

Příloha (A4):
Situace přechodné úpravy provozu
Obdrží se žádostí o vyvěšení na úřední desku
- MěÚ Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
- Obec Rapšach
- Obec Dvory nad Lužnicí
- Obec Hamr
- Obec Stříbřec
- Obec Halámky
- Město České Velenice
- Městys Chlum u Třeboně
- Město Suchdol nad Lužnicí
- Obec Záblatí,
- Obec Ponědraž,
- Obec Ponědrážka
Dále obdrží (do datové schránky):
- Cyklistický klub Jindřichův Hradec, Pod Kasárny 1036/II, Jindřichův Hradec
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jč kraje, - DI Jindřichův Hradec
- Krajský úřad Jihočeský kraj, ODSH –ing. Pavel Havlík

