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VĚŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
VE VĚCI NÁVRHU STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
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, podle
§ 77 odst. 1 písm. c), § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, podle § 172, § 173 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, opatřením obecné povahy zahajuje řízení ve věci
návrhu stanovení místní úpravy provozu, jehož předmětem je úprava stávajícího dopravního
značení týkající se provozu na místních komunikacích v intravilánu města Český Krumlov
spočívající ve zřízení zóny s dopravním omezením v ulici Po Vodě a Dolním náměstíčku.
Návrh stanovení místní úpravy provozu spočívá v následující změně dopravního značení:
1. Nahrazení stávajícího značení B1 a E13 v ulici Po Vodě značením IZ8a v této podobě

2. Umístění IZ8b na výjezdu z ulice Po Vodě směrem do ulice Tavírna.
3. Odstranění stávajícího značení IP12 v ulici Po Vodě a na Dolním náměstíčku.
4. Umístění IZ8a a IZ8b na výjezdu z Dolního náměstíčka do ulice Roosevltova
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Navržená změna místní úpravy provozu vyplývá z potřeby regulovat jak průjezd ulicí, tak
odstavování vozidel na komunikacích. Obyvatelé ulice Po Vodě a Dolního náměstíčka požadují
vyřešení dopravní situace v těchto uličkách. Údajně zde dělají neplechu individuální turisté
přijíždějící k ubytovacím zařízením, vozidla TAXI zkracující si cestu průjezdem touto lokalitou a
motoristé nerespektující při odstavování vozidel a průjezdu velice stísněné podmínky tohoto
prostoru. Je navrhováno v této lokalitě zavedení obdobného dopravního režimu jako v oblasti
Plešiveckého náměstí a přilehlých ulic, v níž je podstatou zákaz stání neplatící pro oprávněné
držitele parkovacích karet.
Problém parkovací a celkové dopravní kapacity této lokality není možné při pohledu na počet
vydaných parkovacích karet jednoznačně potvrdit. Parkovacích míst v ulici Po Vodě a Dolním
náměstíčku je celkem 16 (včetně parkovacích míst v části ulice před mostem u DDM). Jak
vyplývá z tabulky níže, je pro tyto držitele parkovacích karet, kterých je aktuálně 9, v části této
oblasti vymezené ulicemi Po Vodě a Dolní náměstíčko určeno 14 stání. Problémem tedy
evidentně není nedostatek parkovací kapacity. Ve prospěch tohoto závěru hovoří i to, že
obyvatelé ulice využívají k parkování i další prostory ulice, nejen vymezená parkovací místa. Je
tedy možné, že problémem je odstavování vozidel mimo tato parkovací místa, kde není potřeba
speciálního oprávnění.
Nikoliv za účelem zajištění nadbytečné parkovací kapacity pro rezidenty a abonenty, ale za
účelem odbourání nevhodného parkování vozidel nebydlících a nepodnikajících osob v této
oblasti, navrhujeme zavedení dopravního režimu zóny s dopravním omezením podobného
režimu na Plešiveckém náměstí, kde je zakázáno stání bez patřičné parkovací karty A nebo R,
snížení rychlosti na 20 km/h, zakázán vjezd mimo vozidel dopravní obsluhy a vozidlům nad 3,5
tuny, viz. obrázek. Toto značení by bylo umístěno na vjezdech do ulice Po Vodě v místě
stávajícího dopravního značení a z opačné strany příjezdu od ulice Rooseveltova.
Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov má k tomuto návrhu
k dispozici souhlasné stanovisko orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství
Jihočeského kraje, Územního odboru Český Krumlov, dopravního inspektorátu, pod č. j. KRPC621-300/ČJ-2021-020206 ze dne 7.1.2021.
Výzva:
Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, rozhodující v přenesené
působnosti podle ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, v platném znění, v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly
připomínky nebo námitky nejpozději do 30 dnů od zveřejnění tohoto návrhu.
Odůvodnění:
Správní orgán návrh posoudil, shledal oprávněnost požadavku a neshledal důvody, které by
bránily stanovení místní úpravy provozu, a proto formou opatření obecné povahy předložil
návrh stanovení místní úpravy provozu tak, jak je popsáno výše.
Poučení:
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti zájmy související s výkonem vlastnického práva
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny nebo, určí-li tak správní orgán i jiné osoby,
jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat
proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve
lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. Nechá-li se některá
osoba zastupovat, předloží zástupce písemnou plnou moc.
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Do podkladů návrhu opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout
u správního orgánu, který vede řízení, tedy u Odboru dopravy a silničního hospodářství
Městského úřadu Český Krumlov.
Příloha:
Situace dopravního značení.

Ing. Jan Sládek
vedoucí ODaSH

Obdrží:
1. Město Český Krumlov, prostřednictvím Ing. Petra Peška, vedoucího odboru správy majetku a
investic MÚ Č. Krumlov, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
2. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, dopravní
inspektorát, IDDS: eb8ai73
Ostatní:
3. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, Český Krumlov

Tento návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu
Český Krumlov po dobu 30 dnů. Třicátým dnem po vyvěšení se návrh OOP podle § 25
odst. 2 správního řádu považuje za doručený, 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.
Tento návrh musí být též zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup – na elektronické
úřední desce Městského úřadu Český Krumlov po dobu 30 dnů.
Vyvěšeno dne: .......................................

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

Razítko, podpis orgánu, kterou potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

