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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH 

KOMUNIKACÍCH 
 

Městský úřad Blatná, odbor dopravy, příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., 

v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu s ustanoveními § 77 odst. 1 

písm. c), odst. 2 písm. b), odst. 3, odst. 5 a odst. 6 zákona o silničním provozu, za 

subsidiárního využití části ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění (dále jen 

„správní řád“), na základě žádosti pana Jana Jakeše, IČ: 608 33 149, 387 15 Střelské Hoštice 

139 (dále jen „žadatel“), po předchozím písemném vyjádření PČR, Krajského ředitelství 

policie Jihočeského kraje, Dopravního inspektorátu Strakonice, č.j. KRPC-17440-1/ČJ-2021-

020706 ze dne 23.02.2021, 
 

stanovuje  žadateli 

 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, 
 
na silnicích č. II/174, III/02017, III/02018 a na veřejně přístupné účelové komunikaci podél 

bývalého vojenského letiště (k.ú. Pole), v obvodu obce s rozšířenou působností Blatná, které 

budou úplně uzavřeny nebo po nichž budou vedeny objízdné trasy. 

 

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích spočívá: 

a.) V označení úplné uzavírky silnice II/174 od křižovatky se silnicí III/02017 (u Nového 

rybníka) po křížení s účelovou komunikací u bývalého vojenského letiště.  

b.) V označení objízdné trasy, která bude vyznačena následujícím způsobem: křižovatka 

silnic II/174 x III/02017 (u Nového rybníka) – silnice III/02017 – silnice III/02018 – 

účelová komunikace vedoucí kolem bývalého letiště – silnice II/174, pro veškerou 

dopravu v obou směrech. 

 

Jan Jakeš 

387 15 Střelské Hoštice 139 

Adresa pro doručování: 

387 19 Čestice 74 
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Uzavírka a objížďka bude vyznačena pomocí následujících dopravních značek a zařízení: 

B 1  Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech   

B 20a  Nejvyšší dovolená rychlost (70-50) 

B 24a  Zákaz odbočování vpravo 

B 24b  Zákaz odbočování vlevo 

IS 11a  Návěst před objížďkou 

IS 11b  Směrová tabule pro vyznačení objížďky s textem „Horažďovice“ 

IS 11c  Směrová tabule pro vyznačení objížďky 

E 13  Dodatková tabulka s textem „Mimo návštěvníků burzy“  

Z 2  Zábrana pro označení uzavírky 

 

Umístění dopravních značek a zařízení bude provedeno dopravně inženýrského opatření 

(DIO), které je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení.  
 

 

Termíny přechodné úpravy provozu:  

29.05.2021; 26.06.2021; 28.08.2021; 25.09.2021; 30.10.2021; 27.11.2021 – vždy od 

04,00 do 13,00 hod.  

 

Další podmínky stanovení přechodné úpravy provozu: 

1.) Přechodná úprava bude vyznačena v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb. v platném 

znění, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, se Zásadami 

pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 a se Zásadami pro přechodné 

dopravní značení na pozemních komunikacích TP 66. To mimo jiné znamená, že 

dopravní značky musí být umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích nebo 

stojáncích a spodní okraj musí být umístěn nejméně 600 mm nad vozovkou. Dopravní 

značky musí být umístěny po pravé straně komunikací pro daný směr jízdy tak, aby 

jejich nejbližší část byla umístěna minimálně 500 mm od zpevněného kraje 

komunikace (výjimečně v obci 300 mm) a maximálně 2000 mm.  

2.) Dopravní značení bude provedeno dle TP 65 (Zásady pro dopravní značení na 

pozemních komunikacích) a TP 66 (Zásady pro označování pracovních míst na 

pozemních komunikacích), bude rozmístěno vždy před zahájením akce, s ohledem na 

stávající dopravní značení (nutnost dodržení minimální vzájemné vzdálenosti DZ – 

mimo obec min. 30 m). Společné uspořádání DZ na jednom sloupku musí odpovídat 

požadavkům TP 65. 

3.) Žadatel po dobu každé uzavírky dočasně zneplatní dopravní značky B 4 (zákaz 

vjezdu nákladních automobilů) s údajem „12 t“ a dodatkovou tabulkou E 14 

(tranzit), které jsou umístěny na obou začátcích objízdné trasy (tj. na silnici 

III/02017 a na účelové komunikaci). Dále dočasně zneplatní též značky C 2a 

(přikázaný směr jízdy přímo), které jsou umístěny na silnici II/174 uvnitř uzavřeného 

úseku. Po ukončení uzavírky silnice II/174 musí být dočasné zneplatnění značek B 4 + 

E 14 a C 2a pokaždé odstraněno. 

4.) Dočasné zneplatnění dopravních značek (dle bodu č. 3 výše) bude provedeno v 

souladu s ustanovením § 3 odst. 8 vyhlášky č. 294/2015 Sb., v platném znění, tj. 

značky budou škrtnuty oranžovo-černými pruhy nebo překryty červeným křížem 

anebo zneplatněny jiným způsobem, např. zakrytím či demontáží činné plochy značek. 
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5.) V době snížené viditelnosti budou na zábranách Z 2 (pod značkami B 1) užita 3x 

výstražná světla S 7. 

6.) Akce bude zabezpečena dostatečným počtem pořadatelů (nejméně dle zákresu v DIO), 

kteří budou oblečeni v reflexních vestách. 

7.) Po ukončení každé uzavírky musí být dopravní značení a zařízení vyznačující uzavírku  

a objížďku vždy neprodleně odstraněno. 

Důvody stanovení přechodné úpravy provozu: 

Důvodem stanovení přechodné úpravy provozu je vyznačení úplné uzavírky silnice II/174  

a objízdných tras při konání akcí „Burza Tchořovice“. Zvláštní užívání a úplná uzavírka 

silnice II/174 jsou povoleny rozhodnutími odboru dopravy MěÚ Blatná ze dne 28.04.2021, 

č.j. MUBL 6553/2021 a MUBL 6552/2021. 

Upozornění: 

Toto stanovení se vztahuje pouze na dopravní značení, které bude umístěno na pozemních 

komunikacích v obvodu obce s rozšířenou působností Blatná; stanovení přechodné úpravy 

provozu na silnicích III/02017 a III/02018 v obvodu obce s rozšířenou působností Nepomuk 

bylo vydáno odborem dopravy MěÚ Nepomuk č.j. DOP/4393/2021-BaM ze dne 21.04.2021.  

Odůvodnění: 

Dne 20.04.2021 obdržel odbor dopravy MěÚ Blatná (dále jen „správní orgán“) od žadatele 

žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v rozsahu 

uvedeném ve výroku tohoto opatření. Důvodem žádosti je konání akcí „Burza Tchořovice“. 

Akce si vyžádá zvláštní užívání a úplné uzavírky silnice č. II/174, o jejichž povolení žadatel 

následně též požádal. 

V žádosti bylo vyznačeno souhlasné stanovisko Policie ČR, Dopravního inspektorátu 

Strakonice ze dne 23.02.2021 č.j. KRPC-17440-1/ČJ-2021-020706, vyžadované podle 

ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) a odst. 3 zákona o silničním provozu.  Dopravní inspektorát 

Strakonice ve stanovisku sděluje, že s návrhem přechodné úpravy provozu na pozemních 

komunikacích dle předložené žádosti souhlasí. 

Protože zákazové dopravní značky, jejichž užití je povoleno tímto stanovením, budou ukládat 

účastníkům silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních 

komunikacích, stanovuje se přechodná úprava provozu v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 

zákona o silničním provozu formou opatření obecné povahy. 

Jelikož podle téhož ustanovení zákona o silničním provozu se v případě stanovení přechodné 

úpravy provozu na pozemních komunikacích nedoručuje návrh opatření obecné povahy  

a nevyzývají se dotčené osoby k podávání námitek nebo připomínek, přistoupil správní orgán 

rovnou k vydání opatření obecné povahy. 

Toto opatření bude zveřejněno pouze na úřední desce správního orgánu, jelikož se přímo 

nevztahuje k provozu v zastavěném území okolních obcí (Tchořovice, Kadov), ani nemůže 

ovlivnit hustotu provozu v těchto obcích. Kkonání burz hustotu provozu na pozemních 

komunikacích v obcích sice ovlivnit může, jelikož lze předpokládat příjezd většího množství 

účastníků akce, tímto opatřením povolované související dopravní omezení ovšem samo o sobě 

nikoliv, jelikož jak uzavřený úsek, tak objízdná trasa se nacházejí zcela mimo zastavěná 

území obcí.  
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Poučení: 

Proti opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 podat opravný prostředek 

(nelze se proti němu odvolat). Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle 

ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení.  

Toto opatření obecné povahy nabývá (ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním 

provozu) účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce 

Městského úřadu Blatná, který opatření vydal. 
 

 
 

 

 

Ing. Jan Valášek 

vedoucí odboru dopravy 

 

 

 

Příloha: dopravně inženýrské opatření - DIO  

   

  

 

 

 

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

Městského úřadu Blatná, vč. zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne ............................................  Sejmuto dne................................................ 

 

 

 

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení: 

 

 

 

 

 

Obdrží: 

Jan Jakeš, 387 15 Střelské Hoštice 139; doručovací adresa: 387 19 Čestice 74 

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Strakonice (datovou schránkou)    

Obec Kadov (datovou schránkou)      

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, DI Strakonice (datovou schránkou) 

 

Ostatní dotčené osoby: 

veřejnou vyhláškou  




	veřejná vyhláška letiště
	priloha_900832271_2_DIO - burzy Tchořovice(2)



