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Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích
„Oprava mostu Houdkův“
Městský úřad Trhové Sviny - odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní
úřad příslušný rozhodovat ve smyslu § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a na základě písemné žádosti
společnosti SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ: 250 18 094
(dále jen „žadatel“) ze dne 25.3.2019 a dále na základě předložených podkladů:
•
•
•
•

zpracovaného dopravně inženýrského opatření „MOST EV.Č. 157-006 HOUDKŮV
MOST A MOST EV.Č. 157-007 PŘES NÁHON“,
stanoviska Policie České republiky KRPC Jihočeského kraje – Dopravní inspektorát
České Budějovice č.j. KRPC-89-162/ČJ-2019-020106 ze dne 22.3.2019,
stanoviska správce silniční sítě Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p.o. ze dne
26.3.2019,
stanoviska obce Ločenice ze dne 11.3.2019

stanovuje
přechodnou úpravu provozu
ve smyslu § 77 odst. 1, písm. c), zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích v plném znění, v rozsahu umístění dopravního značení podle DIO na silnici
III/1567 a III/14624 v katastrálním území Ločenice a Nesměň u Ločenic.
Důvod:
Úprava:
Trvání realizace přechodné úpravy:
Provedení značek (typ):
Velikost dopravních značek:

oprava mostu Houdkův
přechodná
24.4.2019 – 31.10.2019
přenosné
dopravní
značení
v retroreflexním provedení
standardní velikost

a

zařízení
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Umístění přenosného dopravního značení a zařízení provádí:
SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ: 250 18 094.
Podmínky pro provedení a osazení:
1. Dopravní značení a zařízení bude provedeno odbornou firmou v základní velikosti,
v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými
platnými normami a technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních
míst na pozemních komunikacích“.
2. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít ke znečištění nebo poškození
dotčených pozemků komunikací.
3. Dopravní značky a zařízení musí být v reflexním provedení v základní velikosti. Veškeré
dopravní značení a zařízení bude osazeno na odpovídajících nosičích. Umístěním
dopravního značení a zařízení nesmí být narušeno vnímání dopravní situace.
4. Městský úřad Trhové Sviny, odbor dopravy a silničního hospodářství může toto stanovení
úpravy provozu na pozemních komunikacích změnit, upravit, doplnit, popřípadě zrušit,
bude-li si to vyžadovat veřejný zájem nebo v případě, že dopravní značení a zařízení bude
umístěno v rozporu se stanovenými podmínkami.
Proti stanovení této přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích nejsou
přípustné řádné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

Ing. Hana Kašparová, DiS.
Referent Odboru dopravy a silničního hospodářství
Městského úřadu Trhové Sviny
Přílohy:
Odsouhlasené dopravně inženýrské opatření
Obdrží (DS):
SaM silnice a mosty a.s.
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., závod České Budějovice
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jč kraje, Územní odbor, DI České Budějovice
Městský úřad Kaplice, odbor dopravy a silničního hospodářství
Obec Svatý Jan nad Malší
Obec Ločenice
vlastní
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Příloha:
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