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Oznámení veřejnou vyhláškou
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Dačice, odbor dopravy, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (dále zákon o silničním provozu), ve znění
pozdějších předpisů, podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu,

stanovuje
žadateli Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

IČ: 24204005
v zastoupení HPN projekt s.r.o., Obrataň 93, 394 12 Obrataň
IČ: 01512595
přechodnou úpravu provozu na silnici č. II/409, II/410, III/41023, III/40810 a III/40927 při provádění
stavebních prací souvisejících s rekonstrukcí křižovatky silnic II/409 a II/410 v Rancířově, po
předchozím souhlasu Policie ČR, KŘP Jihočeského kraje a majetkového správce komunikace Správy
a údržby silnic Jč kraje p.o., závod Jindřichův Hradec za těchto podmínek takto:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Popis místa uzavírky: úplná uzavírka silnic II/409 a II/410 v prostoru křižovatky v obci Rancířov.
Dotčené komunikace: silnice č. II/409, II/410, III/41023, III/40810 a III/40927.
Při přechodné úpravě provozu budou osazeny přenosné svislé dopravní značky dle situace
odsouhlasené Policií ČR, KŘP Jihočeského kraje, DI Jindřichův Hradec ze dne 16.08.2021, č.j.
KRPC-94966-1/2021-020306 a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje ze dne 16.08.2021,
bez č.j.
Přechodná úprava provozu na uvedených pozemních komunikacích bude vyznačena
dopravními značkami základní velikosti. Dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhl. č.
294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení
provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1 – Stálé svislé dopravní značení a TP 66 –
Zásady pro přechodné dopravní značení.
Přenosné svislé dopravní značení bude v provedení reflexním, musí být umístěno na
červenobíle pruhovaných sloupcích a musí být zabezpečeno proti pootočení. Spodní hrana
svislé dopravní značky bude ve výšce min. 0,60 m nad vozovkou.
Dopravní značení bude na silnicích č. II/409, II/410, III/41023, III/40810 a III/40927 osazeno
v termínu od 7. září do 6. prosince 2021.
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7.

Za osazení a jeho předepsaný stav po dobu platnosti přechodného dopravního značení
zodpovídá za žadatele Pavel Neckář, tel. 720 699 496.

Odůvodnění
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu se vydává jako podklad pro
provádění stavebních prací souvisejících s rekonstrukcí křižovatky silnic II/409 a II/410 v Rancířově,
o kterou požádala dne 11.08.2021 právnická osoba Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská
2246/5, 180 00 Praha 8, IČ: 24204005 v zastoupení HPN projekt s.r.o., Obrataň 93, 394 12 Obrataň
IČ: 01512595. Městský úřad Dačice, odbor dopravy projednal předložený návrh přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích a připravil toto stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích opatřením obecné povahy veřejnou vyhláškou v rozsahu předložené
grafické přílohy v souladu s ust. § 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
Podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, nabývá opatření obecné
povahy účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Digitálně podepsal Martin Procházka
Datum: 01.09.2021 07:34:14 +02:00

Martin Procházka
pracovník odboru dopravy
Přílohy:
- situační schéma (3x A4)
Obdrží:
Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):
HPN projekt s.r.o., Obrataň 93, 394 12 Obrataň (DS)
Správa a údržba silnic Jč kraje, závod J. Hradec, Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec (DS)
Správa a údržba silnic Jm kraje, závod Znojmo, Kotkova 3725/24, 669 02 Znojmo (DS)
Obec Dešná, Dešná čp. 69, 378 73 Dešná (DS)
Obec Písečné, Písečné 145, 378 72 Písečné (DS)
Obec Županovice, Županovice 14, 378 81 Slavonice (DS)

Dotčené orgány (doporučeně):
Policie ČR, KŘP Jihočeského kraje, DI Jindřichův Hradec, 377 46 Jindřichův Hradec (DS)

Na vědomí:
-----Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Dačice,
Obecního úřadu Dešná, Obecního úřadu Písečné a Obecního úřadu Županovice.
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky
Městského úřadu Dačice.
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Rozdělovník:
Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí: Městský úřad Dačice
Další úřady pro vyvěšení: Obecní úřad Dešná, Obecní úřad Písečné a Obecní úřad Županovice.

Vyvěšeno dne:

……………………

Sejmuto dne:

razítko a podpis oprávněné osoby

…………………….

razítko a podpis oprávněné osoby
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