Městský úřad Prachatice
Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství
Čj.:
Oprávněná úřední osoba:
Telefon :
Fax :
E-mail:

MUPt/46881/2022/02/KSD/Heč
Radek Hečko
+420 388 607 505
+420 388 313 567
rhecko@mupt.cz

V Prachaticích dne 29. července 2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu
Městský úřad Prachatice, odbor komunálních služeb a dopravy, jako věcně a místně příslušný
podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“), podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a
po předchozím písemném vyjádření Policie ČR-KŘ, DI Prachatice č.j. KRPC–99862-1/ČJ–
2022-020606 ze dne 15.07.2022,

stanovuje
žadateli
4 X Production CZ s.r.o., se sídlem SNP 428, 383 01 Prachatice, IČ 088 58 055,
1) Přechodnou úpravu provozu při úplné uzavírce místní komunikace v ulici Velké
náměstí v Prachaticích, a to v úseku celého prostoru náměstí, dle předloženého DIO č. 5,
v termínu od 10.08.2022 od 14:00 hodin do 14.08.2022 do 22:00 hodin.
2) Přechodnou úpravu provozu při úplné uzavírce místních komunikací v ulicích Solní,
Horní, Klášterní, Velké náměstí, Dlouhá, Poštovní, Křišťanova, Husova, Věžní, Kostelní
náměstí, Neumannova, v Prachaticích, dle předloženého DIO č. 4, v termínu od
12.08.2022 od 06:00 hodin do 13.08.2022 do 20:00 hodin.
3) Přechodnou úpravu provozu při úplné uzavírce místní komunikace v ulici Zlatá
stezka v Prachaticích, a to v úseku od křižovatky s ulicí Soumarská ke křižovatce ulic
Hradební/Solní, a při úplné uzavírce místní komunikace v ulici Hradební v Prachaticích,
a to v úseku od křižovatky s ulicí SNP ke křižovatce s ulicí Solní, dle předloženého DIO č. 3,
v termínu 13.08.2022 od 06:00 do 20:00 hodin.
4) Přechodnou úpravu provozu při úplné uzavírce místní komunikace a účelové
komunikace v Perlovicích, a to v úseku od křižovatky se silnicí II. třídy číslo 141
(Perlovická zatáčka) ke křižovatce s účelovou komunikací směrem ze Stádel do Kahova, dle
předloženého DIO č. 6 a DIO č. 7, v termínu 13.08.2022 od 10:00 do 16:00 hodin.
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5) Přechodnou úpravu provozu při úplné uzavírce místní komunikace ve Ktiši, v úseku
od křižovatky se silnicí III. třídy č. 122 68 (u Ktišského rybníka) křižovatce se silnicí II. třídy
č. 165 v obci Ktiš, dle předloženého DIO č.1, v termínu od 10.08.2022 od 06:00 hodin do
14.08.2022 do 22:00 hodin.
6) Přechodnou úpravu provozu na silnici II. třídy č. 165 v obci Ktiš (pod fotbalovým
hřištěm – snížení rychlosti postupně až na 30 km/h, provoz bude kyvadlově řízen poučenými
osobami radiem), dle předloženého DIO č. 1, v termínu 13.08.2022 od 10:00 do 14:00
hodin.
7) Přechodnou úpravu provozu na silnici II. třídy č. 141 v obci Libínské Sedlo (v místě u
hřbitova – snížení rychlosti postupně až na 30 km/h, provoz bude kyvadlově řízen poučenými
osobami radiem), dle předloženého DIO č. 2, v termínu 13.08.2022 od 10:00 do 16:00
hodin.
Důvodem přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích je konání závodu
v triatlonu Xterra.
Dopravní značení přechodní úpravy provozu na výše uvedených pozemních komunikacích
bude provedeno podle Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích a je
podmíněno dodržením dále uvedených podmínek:
1) V průběhu stanovení přechodné úpravy provozu bude dopravní značení průběžně
kontrolováno a udržováno.
2) Dopravní značení bude rozmístěno před zahájením akce odbornou firmou v souladu s
požadavky „TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a „TP 66 –
Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a s ohledem na
stávající dopravní značení;
3) Vzájemná vzdálenost dopravního značení bude v obci nejméně 10 metrů a mimo obec
alespoň 30 metrů;
4) Společné uspořádání dopravního značení na jednom sloupku musí odpovídat požadavkům
„TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“. Je nutné dbát na to, aby
každá dopravní značka byla včas viditelná a její umístění nepředstavovalo ohrožení pro
účastníky silničního provozu.
5) Po ukončení akce je nutné veškeré dopravní značení a informativní zařízení bezodkladně
odstranit.
6) Trvalé dopravní značení, v rozporu s navrhovaným přechodným dopravním značením bude
po dobu umístění předmětného přechodného dopravního značení zakryto nebo odstraněno.
Ostatní stávající dopravní značení v předmětném silničním úseku bude ponecháno beze
změny.
7) V případě potřeby bude provoz řízen dostatečným počtem řádně proškolených, ustrojených
a vybavených osob.
8) Městský úřad Prachatice, odbor komunálních služeb a dopravy a Policie ČR, si vyhrazují
právo toto ustanovení změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat veřejný zájem.
9) Zodpovědná osoba za přechodnou úpravu provozu je pan Michal Piloušek
Odůvodnění
Dne 31.05.2021 žadatel, 4 X Production CZ s.r.o., se sídlem SNP 428, 383 01 Prachatice, IČ
088 58 055, podal žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
- místních komunikací v ulicích Velké náměstí, Solní, Horní, Klášterní, Velké náměstí,
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Dlouhá, Poštovní, Křišťanova, Husova, Věžní, Kostelní náměstí, Neumannova, Zlatá stezka,
Hradební v Prachaticích, místní komunikace a účelové komunikace v Perlovicích, a to v
úseku od křižovatky se silnicí II. třídy číslo 141 (Perlovická zatáčka) ke křižovatce s účelovou
komunikací směrem ze Stádel do Kahova, místní komunikace ve Ktiši, v úseku od křižovatky
se silnicí III. třídy č. 122 68 (u Ktišského rybníka) křižovatce se silnicí II. třídy č. 165 v obci
Ktiš, silnici II. třídy č. 165 v obci Ktiš, silnici II. třídy č. 141 v obci Libínské Sedlo.
Přechodná úprava provozu bude provedena podle předložených dopravně inženýrských
opatření (DIO), v rozsahu DIO č. 1, DIO č. 2, DIO č. 3, DIO č. 4, DIO č. 5, DIO č. 6 a DIO
č. 7, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu
bude realizována v termínu od 10.08.2022 od 14:00 hodin do 14.08.2022 do 22:00 hodin.
Důvodem přechodné úpravy provozu je konání závodu v triatlonu Xterra.
K žádosti bylo přiloženo souhlasné vyjádření dotčeného orgánu - Policie ČR, dopravního
inspektorátu Prachatice. Městský úřad Prachatice, odbor komunálních služeb a dopravy návrh
stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích projednal
s jejich vlastníky, a jejich písemné vyjádření tvoří podklady tohoto opatření obecné povahy.
Protože navržené přechodné dopravní značky ukládají účastníkům provozu povinnosti
odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanovuje se přechodná
úprava provozu formou opatření obecné povahy. V případě stanovení přechodné úpravy
provozu se dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích návrh opatření
obecné povahy nedoručuje ani se nevyzývají dotčené osoby k podávání připomínek nebo
námitek.
Poučení
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky
podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu.
Otisk razítka

Radek Hečko
referent odboru
komunálních služeb a dopravy

Příloha
Dopravně inženýrské opatření – DIO č. 1, DIO č. 2, DIO č. 3, DIO č. 4, DIO č. 5, DIO č. 6 a
DIO č. 7
Toto opatření obecné povahy, musí být vyvěšeno nejméně 15 dnů na úřední desce Městského
úřadu Prachatice. Pátým dnem po dni vyvěšení nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti,
patnáctý den po dni vyvěšení je den doručení. Opatření obecné povahy bude rovněž
zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup. S potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí
bude toto opatření obecné povahy předáno zpět Městskému úřadu Prachatice, odboru
komunálních služeb a dopravy.
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Vyvěšeno dne:…………………..

Sejmuto dne:………………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy:

Rozdělovník
Účastníci řízení (IDDS s dokladem o doručení):
4 X Production CZ s.r.o., IDDS: rawndac
Dotčené orgány státní správy:
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, IDDS: eb8ai73 (Č.j.: KRPC 99862/2022)
Dále obdrží:
město Prachatice, za které jedná Ing. Václav Janda, vedoucí odboru finančního
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
MěÚ Prachatice, odbor vnitřních věcí - úřední deska – vyvěšení na 15 dnů
Obec Ktiš, IDDS: c89edq5 - úřední deska – vyvěšení na 15 dnů
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