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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
STANOVENÍ
PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Opatření obecné povahy

Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Týn nad Vltavou (dále jen "správní orgán") příslušný
podle § 124 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním
provozu")
stanoví
podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, po písemném schválení dopravně inženýrského
opatření dopravním inspektorátem KŘ Policie ČR České Budějovice, Č.j. KRPC-81398-2/Čj-2017020106 ze dne 29. 5. 2017,
přechodnou úpravu provozu
k označení uzavírky komunikace podle rozhodnutí č.j. MÚT/11708/2018 ze dne 14. 5. 2018 z důvodu
konání akce časovka, Světový pohár v Quadriatlonu v tomto rozsahu:
1) Žižkova ul. v Týně nad Vltavou dne 30. 6. 2018 v době od 7.00 hodin do 19.00 hodin
2) č. II/159 (v úseku Týn nad Vltavou – Neznašov) dne 30. 6. 2018 v době od 10.30 h do 14.00 h
dle přiloženého a schváleného schématu DIO.
Dopravní značení bude prováděno odbornou firmou podle schváleného dopravně inženýrského
opatření, které tvoří přílohu této úpravy. Značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řešení provozu na pozemních
komunikacích a ČSN 01 80 20 „Dopravní značky na pozemních komunikacích“. Žadatel zodpovídá za
správné umístění dopravního značení dle „ Zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních
komunikacích“ – technické podmínky TP 66 schválených Ministerstvem dopravy ČR a za jeho údržbu po
celou dobu provádění prací. Po skončení prací bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno a
uvedeno do původního stavu. V případě potřeby si odbor dopravy a silničního hospodářství Městského
úřadu Týn nad Vltavou vyhrazuje dopravní značení doplnit nebo pozměnit.
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P o u č e n í : Proti stanovení úpravy provozu nejsou přípustné opravné prostředky ve smyslu obecných
předpisů o správním řízení.

Mgr. Lenka Kokešová
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Městský úřad Týn nad Vltavou

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Příloha:
- Situace dopravního značení.
Obdrží:
navrhovatelé (doručenky)
1. KKJ Týn nad Vltavou, z.s., Solní č.p. 422, Malá Strana, 375 01 Týn nad Vltavou 1
2. Město Týn nad Vltavou, - odbor hospodářské správy a školství, náměstí Míru č.p. 2, 375 01 Týn nad
Vltavou 1
3. Obec Všemyslice, IDDS: zahb64r
4. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
dotčené orgány
5. dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73
ostatní orgány
6. GW BUS a.s., IDDS: ujv8e5t
7. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3
8. Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, IDDS: g4umvrn
9. Město Týn nad Vltavou, Městská policie, náměstí Míru č.p. 2, 375 01 Týn nad Vltavou 1

