
 

ODBOR DOPRAVY 
Velké náměstí 114/3 

pracoviště Budovcova 207 

397 19 Písek 

 

Č. j.: MUPI/2023/15832  

 

  

Ev. č.: PUP/2023/06/Hrn-OOP/stan   

Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hrneček   

Telefon: 382 330 603, 382 330 111   

E-mail: Jaroslav.hrnecek@mupisek.cz Písek 02.03.2023 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A 
OPATŘENÍ  OBECNÉ POVA HY 

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

stanovuje 

přechodnou  úpravu provozu na pozemních komunikacích  na území 
ORP Písek 
- na silnicích II. třídy č. 121, 138 

- na silnicích III. třídy č. 00420, 00421, 00423, 0196, 1217, 1218, 1219, 1758, 12117, 
12118, 12119, 10245 a 10246 

- na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích na území obcí Varvažov, 
Smetanova Lhota, Čimelice, Lety a Orlík nad Vltavou.  

spočívající ve zřízení dopravně-inženýrského opatření („DIO“)  pro vyznačení objížděk 
při uzavírce silnice I. třídy č. 19 v souvislosti s realizací stavby PPP D4 Skalka – Krašovice, 
úsek Lety - Čimelice, SO 130 okružní křižovatka (ve směru na Lety), podle situací DIO 
v příloze, zpracované Jan Nevšímal – JANEV, dopravní značení, IČO: 48250503, 
Chýnovská 852, 391 11 Planá nad Lužnicí, z listopadu 2022. 

Pro tuto přechodnou úpravu provozu platí stejné podmínky, za kterých Krajský úřad v Českých 
Budějovicích, odbor dopravy a silničního hospodářství, povolí uzavírku silnice I/19, nařídí s 
tím související objížďky a stanoví s tím související přechodnou úpravu provozu pro výše 
uvedenou stavbu; bez těchto souvisejících opatření krajského úřadu je toto stanovení 
přechodné úpravy provozu vydané zdejším odborem dopravy  s a m o s t a t n ě  n e ú č i n n é. 
! 

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po jeho vyvěšení na 
úřední desce Městského úřadu Písek. 
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Podmínky pro umístění a provedení přechodné úpravy provozu: 
1. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je úprava provozu na pozemních 

komunikacích provedená přenosnými značkami svislými, přechodnými značkami 
vodorovnými, světelnými signály a dopravními zařízeními (dále jen „dopravní značení“). 

2. Dopravní značení umístěte podle slovního popisu uvedeného v tomto opatření, resp. podle 
situace, která je jeho přílohou. 

3. Povrch činné plochy dopravních značek:  reflexní. 

4. Velikost dopravních značek:  základní rozměrová řada. 

5. Umístění dopravního značení, jeho provedení, ukotvení a uchycení, bude odpovídat 
příslušným předpisům, kterými jsou zejména: 

- Vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, 

- TP 65  Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, 

- TP 66  Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 
a další související předpisy. 

6. Dopravní značení, tvořící sestavu, musí být stejného rozměru, typu a provedení. 

7. Veškeré dopravní značení musí být schváleného typu a provedení a musí ho na komunikaci 
umístit správce komunikace nebo jiná k tomu oprávněná a způsobilá osoba (firma). 

8. Budou splněny podmínky, uvedené ve stanovisku Policie ČR, Krajského ředitelství 
policie Jihočeského kraje, dopravního inspektorátu Písek č. j.:  KRPC-13079-2/ČJ-2023-
020506-I ze dne 07.02.2023. 

9. Bude-li zřizovaná přechodná úprava provozu v rozporu s místní úpravou, musí být místní 
úprava po dobu přechodné úpravy zakryta, zneplatněna, popř. odstraněna. Po skončení 
přechodné úpravy musí být obnovena původní místní úprava provozu. 

10. Žadatel v plném rozsahu zodpovídá za stav přechodného dopravního značení, 
stanoveného podle zvláštního předpisu a je povinen ho průběžně udržovat 
v předepsaném rozsahu a provádět pravidelné kontroly nejméně však 1x denně do 
08:00 hodin (se zapsáním výsledku kontroly do stavebního deníku apod.) a na podkladě 
zjištěného stavu zajistit neprodleně odstraňování všech zjištěných závad. 

11. Správní orgán si vyhrazuje právo operativně nařídit žadateli, aby vlastním nákladem provedl 
dodatečná dopravní opatření v místě objížďky, jakož i na dalších místech na správním 
území ORP Písek, kde došlo v souvislosti s povolovanou uzavírkou k takovým změnám 
v silničním provozu, které ovlivňují jeho bezpečnost nebo plynulost 

12. Přechodná úprava se stanoví žadateli: 
DIVIa stavební s.r.o., IČO: 09798757, U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 – 
Michle, zastoupená na základě plné moci: 
Jan Nevšímal – JANEV, IČO: 48250503, Chýnovská 852,  391/11 Planá nad Lužnicí, 
Zodpovědná osoba žadatele: 
Ing. František Doškář, tel.:  724 610 192  

13. Platnost přechodné úpravy: 
Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v územní působnosti 
obce s rozšířenou působností Písek se stanoví s platností na dobu úplné uzavírky 
úseku silnice I/19 (pro výstavbu okružní křižovatky), povolené Jihočeským krajem 
Krajským úřadem, odborem dopravy a silničního hospodářství.  

 

Odůvodnění 
Dne 01.03.2023 podal žadatel: DIVIa stavební s.r.o., IČO: 09798757, U Michelského lesa 
1581/2, 140 00 Praha 4 – Michle, zastoupená na základě plné moci Jan Nevšímal – JANEV, 
IČO: 48250503, Chýnovská 852,  391/11 Planá nad Lužnicí, návrh na stanovení přechodné 
úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd, místních komunikacích a veřejně přístupných 
účelových komunikacích v ORP Písek pro vyznačení objížděk v rámci uzavírky silnice I. třídy 
č. 19 v souvislosti s realizací stavby PPP D4 Skalka – Krašovice, úsek Lety - Čimelice, SO 130 
okružní křižovatka (ve směru na Lety), podle situací DIO v příloze, zpracované Jan Nevšímal 
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– JANEV, dopravní značení, IČO: 48250503, Chýnovská 852, 391 11 Planá nad Lužnicí, z 
listopadu 2022, k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích při realizaci 
výstavby okružní křižovatky na silnici č. I/19. 

Návrh byl projednán s Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje, dopravním 
inspektorátem Písek, který jako dotčený orgán ke stanovení přechodné úpravy provozu vydal 
dne 07.02.2023 písemné stanovisko č. j.:  KRPC-13079-2/ČJ-2023-020506-I. 

Protože zdejší odbor jako příslušný správní orgán shledal, že návrh přechodné úpravy provozu 
není v rozporu s obecně platnými předpisy, technickými normami ani technickými 
podmínkami, jakož ani s principy bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, a protože se 
jedná o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanoví správní 
orgán tuto úpravu bez toho, aby doručoval návrh opatření obecné povahy a aby vyzýval 
dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. 

Poučení 
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky 
na úřední desce MěÚ Písek (§ 77 odst. 5 zákona o silničním provozu). Proti opatření obecné 
povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu). Soulad opatření obecné 
povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení (§ 174 odst. 2 správního řádu). 
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u Městského úřadu 
Písek, odboru dopravy, Budovcova 207, Písek, a to v pondělí a ve středu od 0730 do 1700 a v 
pátek od 0730 do 1400 hodin. 

 
O vydání rozhodnutí o povolení uzavírky silnice i. třídy číslo 19 v místě stavby, od 
kterého se rovněž odvíjí termín a doba realizace stavby bude rozhodovat Krajský úřad 
Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční 
správní úřad, na základě žádosti. 

Upozorňujeme žadatele na nutnost koordinace uzavírek a prací s plánovanou rekonstrukcí 
mostu ev. č. 121-006 – most přes řeku Otavu na Zvíkovském Podhradí na silnici č. II/121 
(objízdné trase) a s výstavbou vodovodu a rekonstrukce silnice č. II/138 a chodníků na 
průtahu obcí Záhoří. 
 
 
 
 
Ing. Michal KOVAŘÍK, v.r. 
vedoucí odboru 
       OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
 
Za správnost vyhotovení 
Ing. Jaroslav Hrneček, v.r. 
 
 
Doručí se 

Dotčené osoby 

- jednotlivě: 
DIVIa stavební s.r.o., IČO: 09798757, U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 – 
Michle, zastoupená na základě plné moci Jan Nevšímal – JANEV, IČO: 48250503, 
Chýnovská 852,  391/11 Planá nad Lužnicí (žadatel) 

- veřejnou vyhláškou: 

 ostatní dotčené osoby 
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Úřady, kterým se písemnost zasílá se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 
minimálně 15 dnů a též o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup 

- Městský úřad Písek, odbor vnitřních věcí, Velké náměstí 114, 397 01 Písek  

- Městský úřad Mirotice, Náměstí Mikoláše Alše 18, 398 01 Mirotice 

- Obecní úřad Čimelice, Čimelice 51, 398 04 Čimelice 

- Obecní úřad Rakovice, Rakovice 119, 398 04 Čimelice 

- Obecní úřad Smetanova Lhota, Smetanova Lhota 85, 398 04 Čimelice 

- Obecní úřad Varvažov, Varvažov 13, 397 01 Písek 

- Obecní úřad Zvíkovské Podhradí, Zvíkovské Podhradí 25, 398 18 Záhoří 

- Obecní úřad Králova Lhota, Králova Lhota 56, 398 04 Čimelice 

- Obecní úřad Probulov, Probulov 32, 398 07 Orlík nad Vltavou 

- Obecní úřad Nevězice, Nevězice 18, 398 04 Čimelice  

- Obecní úřad Orlík nad Vltavou, Orlík nad Vltavou 28, 398 07 Orlík nad Vltavou   

- Obecní úřad Lety, Lety 67, 398 04 Čimelice 

- Obecní úřad Nerestce, Dolní Nerestce 46, 398 04 Čimelice    

Vlastníci/majetkoví správci pozemních komunikací, na kterých se přechodná úprava 
stanovuje 

- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice 

- Obec Čimelice, Čimelice 51, 398 04 Čimelice 

- Obec Smetanova Lhota, Smetanova Lhota 85, 398 04 Čimelice 

- Obec Varvažov, Varvažov 13, 397 01 Písek 

- Obec Orlík nad Vltavou, Orlík nad Vltavou 28, 398 07 Orlík nad Vltavou   

- Obec Lety, Lety 67, 398 04 Čimelice 

Dotčené orgány 

- Policie ČR, KŘ Policie JčK, DI Písek, Pražské Předměstí, Na Výstavišti 377, 397 01 Písek 

- Krajský úřad-Jihočeský kraj, odbor dopravy, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 
Budějovice 

- Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje, nám. E. Beneše 420, pracoviště 
Sažinova 843, 399 01 Milevsko 

- Městský úřad Příbram, odbor silničního hospodářství, Tyršova 108, 261 19 Příbram 1  

  

Dále se zasílá na vědomí 

- EUROVIA CS a.s., U Michelského mostu 1581/2, 140 00 Praha 4 – Michle 

- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Písek, Vrcovická 2148, 397 01Písek 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR - Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České 
Budějovice  

 
Příloha  
- Dopravně inženýrské opatření – přehledná situace objížďky – 1 list 
- Objížďková trasa v ORP Písek a Milevsko – v elektronické podobě 
- Detaily DIO obsahující přechodnou úpravu, která je předmětem tohoto dílčího stanovení 

detaily 1a, 1b, 2 a 3 - v elektronické podobě 
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