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VĚŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ
MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako správní orgán
příslušný podle § 124 odst. 6 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") na návrh, který podala dne 25.11.2020
Obec Zubčice, IČ: 00246221, Zubčice 2, 382 32 Zubčice
(dále jen "navrhovatel"),
stanoví
podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 172 a 173 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, (dále jen "správní řád") opatřením obecné povahy,
po souhlasném stanovisku Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje, Územního odboru
Český Krumlov, dopravního inspektorátu (dále jen " Policie ČR") č.j.: KRPC-621-251/ČJ-2020020206 ze dne 5. října 2020, místní úpravu provozu na pozemních komunikacích takto:


dotčené komunikace, místo: - místní komunikace (dále jen MK) 1c a 4c obce Zubčice
a dotčená silnice II/157 viz. předložená situace nového svislého a vodorovného
dopravního značení a dopravního zařízení v příloze



provedení úpravy provozu: dotčené MK 1c a 4c a dotčený úsek silnice II/157 viz.
předložená situace v příloze



z důvodu: zlepšením organizace dopravy a zvýšení bezpečnosti silničního provozu na
MK 1c a 4c a dotčeném úseku silnice II/157 viz. předložená situace v příloze



velikost dopravní značky: základní



provedení značky (typ): svislé dopravního značení, vodorovného dopravní značení
a dopravní zařízení.

 odpovědná organizace za provedení tohoto stanovení:


Obec Zubčice, IČ: 00246221, Zubčice 2, 382 32 Zubčice



dopravní zařízení instalujte:
nejpozději do 30.9.2021

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
1. Budou dodrženy podmínky Policie ČR dle stanoviska č.j.: KRPC-621-251/ČJ-2020-020206
ze dne 5. října 2020 (v příloze), zejména pak:
• Nad rámec schválené situace dopravního značení bude ve směru jízdy Kaplice
Nádraží — Český Krumlov po pravé straně v prostoru křižovatky vodorovné DZ č. V4
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přerušeno ve smyslu VDZ č. V2b. Stávající stav je takový, že VDZ č. V4
je provedena souvislou čarou, jako vyústění místa ležícího mimo pozemní
komunikaci na pozemní komunikaci.
• Dále je nezbytné posoudit rozhledové poměry stávajícího připojení místní
komunikace č. Ic a 4 c na sil. II/157 dle ČSN 73 6102, podle uspořádání A i B dle čl.
5.2.9.2.2, dle tabulky č. 19. pro skupinu vozidel 2 i 3 (i s ohledem na úhel křížení
zejména MK č. IC). Pravděpodobně bude nezbytné vedlejší pozemní komunikaci —
tj. místní komunikaci č. Ic a 4c označit na místo svislé DZ č, P4 svislou DZ č, P6
„Stůj, dej přednost v jízdě!" včetně vyznačení vodorovného DZ č, V6b „Příčná čára
souvislá s nápisem STOP“ dle TP 65 a TP 133.
• Provedení, místo a způsob osazení SDZ a vyznačení VDZ musí splňovat požadavky
vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, v platném znění, v souladu s TP 65, TP 100, TP 133, VL 6.1 a VL 6.2
(zejména dodržet rozměry, boční, výškové, směrové a společné umístění, barevné
provedení, druh atyp materiálu apod.). Z tohoto důvodu je nezbytné, aby realizaci
požadovaného SDZ a VDZ prováděla pouze certifikovaná osoba či firma.
Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být
schváleného typu.
Osazení dopravního značení zajistí navrhovatel. Za řádné provedení dopravně
bezpečnostního opatření, odbornou montáž dopravního značení je zodpovědný navrhovatel.
Po osazení místního dopravního značení je nutno informovat orgán Policie ČR.
Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další
dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je
zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění:
Na základě žádosti obce Zubčice, IČ: 00246221, Zubčice 2, 382 32 Zubčice, z důvodu
zlepšením organizace dopravy a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci Zubčice byl
zpracován návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v katastrálním
území Zubčice. Na tuto místní úpravu provozu byla zpracována jednoduchá situace návrhu
umístění dopravního značení a zařízení – viz. předložená situace v příloze.
Správní orgán v souladu se zněním § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. a § 172 zákona č.
500/2004 Sb. zveřejnil návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na
úřední desce obecního úřadu, jehož správního obvodu se má opatření obecné povahy týkat
a zároveň vyzval dotčené osoby k podání připomínek nebo námitek. Ve stanovené 30denní
lhůtě neuplatnily dotčené osoby žádné námitky.
Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení místní úpravy
provozu, a proto stanovil místní úpravu provozu na pozemních komunikacích.
Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá
účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po
dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v
přezkumném řízení.
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu.

Ing. Miloš Havelka
referent ODaSH
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Příloha:
- Situace dopravního značení – 3x A4
Obdrží:
1. Obec Zubčice, IDDS: ekpaneh
2. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Český Krumlov, IDDS: cadk8eb
3. Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, Dopravní
inspektorát, IDDS: eb8ai73
4. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český
Krumlov 1
Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úředních deskách
Městského úřadu Český Krumlov a Obecního úřadu Zubčice
nejméně po dobu 15 dnů. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení,
sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení
Veřejná vyhláška se považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna povinnost zveřejnění
způsobem umožňující dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: ................
Sejmuto dne: ................
Razítko, podpis orgánu, kterou potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Tato veřejná vyhláška musí být též zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup,
na elektronické úřední desce
Městského úřadu Český Krumlov a Obecního úřadu Zubčice
po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ...............
Sejmuto dne: ................
Razítko, podpis orgánu, kterou potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Po uplynutí lhůty vraťte potvrzenou veřejnou vyhlášku na Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Český Krumlov.

