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Městský úřad Prachatice 
Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice 

 

Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství 

Č.j.:                        MUPt/77327/2022/02/KSD/Ryb 

Vyřizuje:                        Bohumír Rychtář 

Telefon:                        +420 388607503 

Fax:                        +420 388313567 

E-mail:                        brychtar@mupt.cz 

 

 ZNAKON, a.s. 

Sousedovice  44 

386 01 Strakonice 

V Prachaticích dne 21. listopadu 2022  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

 

Městský úřad Prachatice, odbor komunálních služeb a dopravy, věcně a místně příslušný 

podle § 124 odst. 6 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů, v platném znění (dále jen zák. č. 361/2000 Sb.), na základě žádosti žadatele 

ZNAKON, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice, IČ: 260 18 055, po předchozím 

písemném vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie JčK, Územní odbor 

Prachatice, Dopravní inspektorát Prachatice, Pivovarská 4, 383 24 Prachatice dne 11.11.2022 

pod č.j. KRPC-154137-1/ČJ-2022-020606, dále po projednání s vlastníkem pozemní 

komunikace Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, p.o., závod Prachatice dne 

16.11.2022  ve smyslu  § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb., 

 

s t a n o v u j e 
žadateli – právnické osobě: 

 

ZNAKON, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice, IČ: 260 18 055, Březí (dále jen 

„žadatel“) 

  

přechodnou úpravu provozu na silnici III. třídy č. 142 13 v úseku obce Bohunice směr 

křižovatka s silnicí č. III/1422 – viz přiložené dopravně inženýrské opatření (DIO). 

 

Termín přechodné úpravy provozu: 

ode dne 28. 11. 2022 v čase od 7:00 hod. do dne 18. 12. 2022 do 15:00 hod. 

 

Důvod přechodné úpravy provozu: 

oprava povrchu silnice č. III/142 13 
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Dopravní značení přechodné úpravy provozu na výše uvedené pozemní komunikaci bude 

provedeno podle Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích a je podmíněno 

dodržením dále uvedených podmínek: 

1. Dopravní značky musí být upevněny na hliníkových nebo kovových sloupcích nebo 

konstrukcích červenobíle natřených a nesmí zasahovat do průjezdného profilu pozemní 

komunikace. 

2. Přenosné dopravní značky se umisťují spodním okrajem ve výši nejméně 0,60 m nad 

úrovní vozovky. Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé dopravní značky od 

vnějšího okraje zpevněné části krajnice je 0,50 m, největší vzdálenost je 2,00 m. 

3. Osazení dopravních značek přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci provede 

odborně způsobilá firma s oprávněním k těmto pracím. 

4. Ihned po skončení platnosti přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci budou 

dopravní značky přechodné úpravy provozu žadatelem odstraněny. 

 

5. V případě potřeby bude provoz řízen dostatečným počtem řádně proškolených, ustrojených 

a vybavených osob.  

6) Zodpovědná osoba za přechodnou úpravu provozu: Filip Vojíř, tel. č. 724 059 730.  

 

7. Povolujícímu orgánu, Policii ČR a vlastníkovi komunikace zůstává právo dané podmínky 

upřesnit, případně změnit či zrušit, vyžádá-li si to obecný zájem či zajištění bezpečnosti a 

plynulosti provozu na komunikacích v dotčené oblasti. 

 

Odůvodnění: 
Městský úřad Prachatice, odbor komunálních služeb a dopravy, jako věcně a místně příslušný 

obecní úřad obce s rozšířenou působností, podle ustanovení § 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písm. 

c) zákona o silničním provozu stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu 

na žádost společnosti ZNAKON, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice. 

Přílohou žádosti bylo dle ustanovení § 77 odst. 2, písm. b) zákona o silničním provozu 

stanovisko od dotčeného orgánu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie 

Jihočeského kraje, IČ: 75151511, se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 01 České Budějovice, 

Územní odbor Prachatice - Dopravní inspektorát Prachatice, Pivovarská 4, 383 24 Prachatice 

ze dne 11.11.2022, č.j.: KRPC-154137/ČJ-2022-020606 a vlastníka pozemní komunikace 

Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p.o., závod Prachatice dne 16.11.2022. 

Městský úřad Prachatice, odbor komunálních služeb a dopravy uvedenou žádost se všemi 

podklady řádně posoudil a vyhodnotil předmětnou přechodnou úpravu provozu jako vhodnou, 

jelikož zachovává bezpečnost a plynulost silničního provozu.  

 

Poučení 

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný 

prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v 

přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti 

opatření obecné povahy. Toto opatření obecné povahy dle § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 o 

provozu na pozemních komunikacích v platném znění, nabývá účinnosti 5 dnem po vyvěšení 
Otisk razítka 

 

Bohumír Rychtář  

referent odboru komunálních služeb a dopravy   

http://www.prachatice.cz/
mailto:e-podatelna@mupt.cz
mailto:urad@mupt.cz


www.prachatice.cz, e-podatelna: e-podatelna@mupt.cz, ostatní podání: urad@mupt.cz 

Bankovní spojení – příjmový účet: 19-410428-544/0600, IČO: 00250627, DIČ: CZ00250627 

 

Stránka 3 z 3 

Příloha:  

 Příloha č. 1 - dopravně inženýrské opatření („DIO“) - Oprava silnice III/142 13 Bohunice  

 Příloha č. 2 - detail uzavírky pracovního místa, doplněno 11.11.2022 

 

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce 

Městského úřadu Prachatice a obce Bohunice (také dálkovým přístupem) v souladu 

s ustanovením § 25 odst. 2 a § 144 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb. Vývěsní lhůta začíná 

den následující po dni vyvěšení. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Sejmutí vyhlášky 

je možno následující pracovní den po posledním pátém dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty 

a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena MěÚ Prachatice, odboru 

komunálních služeb a dopravy. 

 

 

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

 

Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla současně 

zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle ustanovení § 25 odst. 2 správního 

řádu. 

 

……………………………………                                       …………………………………… 
  Podpis a razítko oprávněné osoby,                                                    Podpis a razítko oprávněné osoby, 

  potvrzující vyvěšení a zveřejnění                                                               potvrzující sejmutí 

 

 

Rozdělovník 

Účastníci řízení (do datové schránky) 

ZNAKON, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice 

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Prachatice, Žernovická 916, 383 01 

Prachatice 
 
Na vědomí (do datové schránky) 

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Prachatice, Dopravní 

inspektorát Prachatice, Pivovarská 4, 383 24 Prachatice 

Obec Bohunice, Bohunice 36, 384 22 Vlachovo Březí 
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