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Stanovení přechodné úpravy provozu 
 
Městský úřad Třeboň, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou 
působností dle § 124 odst. 6 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném 
znění (dále jen „zákon“), na základě žádosti společnosti SWIETELSKY stavební  s.r.o., odštěpný 
závod Dopravní stavby Jih, obl. Tábor, areál Smyslov, P.O.BOX 38, 39002 Tábor, IČ. 48035599,  po 
předchozím písemném vyjádření  Policie ČR, KŘP, Dopravní inspektorát,  J. Hradec, ze dne 
09.08.2022, souhlasu majetkového správce silnice II-148, to je Správy a údržby silnic Jihočeského 
kraje, závodu Jindř. Hradec, Jarošovská 1126/II, J. Hradec, ze dne 02.08.2022 a v souladu s ust. § 77 
odst. 1 písm. c) zákona a vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla na pozemních 
komunikacích a úprava a řízení provozu na komunikacích, ve znění novel,  

 
s t a n o v u j e 

 
společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Jih, obl. Tábor, areál 
Smyslov, P.O.BOX 38, 39002 Tábor, IČ. 48035599,   
  
přechodnou úpravu provozu na silnici II/148 mezi  obcí Klec a obcí  Novosedly nad Nežárkou a místní 
částí Kolence, z důvodu zabezpečení provádění stavebních prací při provádění opravy konstrukce 
silnice II-148 mezi obcí Klec a Novosedly nad Nežárkou, místní část Kolence v k.ú. Novosedly nad 
Nežárkou a Klec, za těchto podmínek: 
 
1. Přechodná úprava provozu na místní komunikaci bude vyznačena přenosnými svislými 

dopravními značkami základní velikosti. Dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhl.č. 
30/2001 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení 
provozu na pozemních komunikacích, v souladu s ČSN 01 8020 (dopravní značení na pozemních 
komunikacích), změny č.1 k ČSN 01 8020 a podle Zásad pro dopravní značení  na pozemních 
komunikacích TP 65. 

2. Polohové rozmístění přenosných svislých dopravních značek pro přechodnou úpravu provozu 
bude provedeno dle situace s názvem „Modernizace silnice II/148, SO 102 a 103 km 15,720-
17,550“, která je nedílnou součástí tohoto stanovení pro žadatele. 

3. Přenosné svislé dopravní značení musí být umístěno na červenobíle pruhovaných sloupcích a 
bude zabezpečeno proti pootočení. Spodní hrana svislé dopravní značky bude ve výšce min. 60 
cm nad povrchem vozovky. 

4. Stanovení je vydáno přechodnou úpravou z důvodu  zprodlení možnosti termínu. 
5. Součástí návrhu přechodného dopravního značení je i návrh umístění  náhradní   autobusové 

zastávky  pro obec Klec. 
6. Osazení navrženého dopravního značení je určeno lhůtou uzavírky silnice (předpoklad  je od 

11.09.2022 do 21.09.2022  a frézování  za provozu od 29.08.2022 do 02.09.2022). 
 
 

O d ů v o d n ě n í  : 
 
Stanovení přechodné úpravy provozu se vydává na základě žádosti společnosti SWIETELSKY 
stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Jih, obl. Tábor, areál Smyslov, P.O.BOX 38, 39002 
Tábor, IČ. 48035599, podané na zdejší úřad dne 29.08.2022, po předchozím písemném vyjádření  



Policie ČR, KŘP, Dopravní inspektorát, J. Hradec, ze dne 09.08.2022, souhlasu majetkového správce 
silnice II-148, to je Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závodu Jindř. Hradec, Jarošovská 
1126/II, J. Hradec, ze dne 02.08.2022, z důvodu zabezpečení provádění stavebních prací při 
provádění opravy silnice II/148 mezi  obcí Klec a  Novosedly nad Nežárkou, místní část Kolence v k.ú. 
Novosedly nad Nežárkou a Klec. 
 

 
P o u č e n í : 

 
Na toto stanovení přechodné úpravy provozu se nevztahuje správní řád. 
                                                                              
 
 
Otisk úředního razítka 
 
 
 
Ing. Pavel Zajíček  
Vedoucí odboru dopravy 
 

 
Stanovení + situace se zasílá (doporučeně do vlastních rukou)  
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Jih, obl. Tábor, areál Smyslov, 
P.O.BOX 38, 39002 Tábor  
 
 
Na vědomí: 
Policie ČR, KŘP Jč. kraj, Dopravní inspektorát,  377 46 Jindřichův Hradec 
Město Lomnice nad Lužnicí, nám. 5.května 130, Lomnice nad Lužnicí 
Obec Novosedly nad Nežárkou, Novosedly nad Nežárkou 
Obec Klec,  Klec 75, 37901 
Obec Lužnice,Lužnice 139, 37901 
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