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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, (dále
jen "zákon o silničním provozu"), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním
provozu a § 172, § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, (dále jen "správní
řád") na návrh, který podala
Obec Kájov, IČ 00245933, Kájovská 100, 382 21 Kájov, kterou na základě plné moci ze
dne 25.08.2017 zastupuje společnost PasProRea s.r.o., IČ 02343100, Holkov 32, 382 32
Velešín,
opatřením obecné povahy zahajuje řízení ve věci návrhu stanovení místní úpravy provozu,
jehož předmětem je změna místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici č. II/166 u
obce Křenov u Kájova a dále změna místní úpravy provozu v intravilánu obce Kájov – Kladné.
Návrh úpravy dopravního značení spočívá v následujících změnách místní úpravy
provozu:
1) Přesun svislé dopravní značky IS 3b v obci Kájov – Křenov na silnici č. II/166 ze
směru od obce Chvalšiny na začátku obce cca o 25 metrů ve směru na Český
Krumlov.
2) Instalace ukazatele rychlosti v obci Kájov – Křenov na silnici č. II/166 ze směru od
obce Chvalšiny na vjezdu do obce, na sloupu veřejného osvětlení, přičemž
napájení bude z veřejného osvětlení.
3) Instalace ukazatele rychlosti v obci Kájov – Křenov na silnici č. II/166 ze směru od
města Český Krumlov na vjezdu do obce, na samostatném sloupu, přičemž
napájení bude řešeno ze solárního panelu.
4) Instalace výstražné svislé dopravní značky č. A 12b „Děti“ v obci Kájov – Kladné
na místní komunikaci č. MK 22c (ze směru od obce Záhorkov) 30 metrů před
dětským hřištěm.
Měřiče rychlosti budou typu GR33-L, o rozměru 620x620 mm, které jsou určeny k informování
přijíždějícího řidiče o jeho aktuální rychlosti. Účelem instalace měřiče rychlosti je dodržování
nejvyšší dovolené rychlosti v obci. Výška číslic je 305 mm, jas je automaticky regulován
v závislosti na světelných podmínkách.
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Přesun svislé dopravní značky č. IS 3b o cca 25 m blíže k městu Český Krumlov bude proveden
z důvodu instalace měřiče rychlosti na sloupu veřejného osvětlení na vjezdu do obce Křenov ze
směru od obce Chvalšiny.
Účelem instalace výstražné svislé dopravní značky č. A12b „Děti“ v obci Kájov – Kladné je
zvýšení bezpečnosti silničního provozu v blízkosti dětského hřiště.
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. KRPC621-281/ČJ-2020-020206 ze dne 30.11.2020 a souhlas zástupce vlastníka silnice č. II/166,
kterým je Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závodu Český Krumlov, pod zn.
SÚSCK/17674/20 ze dne 11.11.2020.
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.
V příloze je i grafická příloha pro snadnější pochopení a přehlednost tohoto návrhu.
Odůvodnění:
Instalace informativních ukazatelů rychlosti je zamýšlena z důvodu zvýšení míry dodržování
stanovené nejvyšší dovolené rychlosti v obci. Instalace těchto ukazatelů může přispět ke
zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci Kájov – Křenov. Rovněž instalace svislé dopravní
značky č. A 12b „Děti“ v blízkosti dětského hřiště v obci Kájov – Křenov může přispět ke zvýšení
bezpečnosti v silničním provozu v této části obce. Přesunutím svislé dopravní značky č. IS 3b
v obci Kájov – Křenov bude provedena z důvodu instalace informativního ukazatele rychlosti ze
směru od obce Chvalšiny právě na tom sloupu veřejného osvětlení, kde je v současné době
umístěna tato svislá dopravní značka č. IS 3b. Jejím přesunutím dále dojde ke zlepšení
orientace před křižovatkou v obci Kájov – Křenov.
Správní orgán návrh posoudil, shledal oprávněnost požadavku a neshledal důvody, které by
bránily stanovení místní úpravy provozu, a proto formou opatření obecné povahy předložil tento
návrh stanovení místní úpravy provozu veřejnosti 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.
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.
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Příloha:
Situace návrhu dopravního značení.

Bc. Aleš Iser
Referent ODaSH

Obdrží:
1. PasProRea s.r.o., IDDS: q6v52zi
2. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Český Krumlov, IDDS: cadk8eb
3. PČR, KŘP JčK, Služba dopravní policie, dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73
4. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, Český Krumlov
5. Obec Kájov, úřední deska, IDDS: hwhb3tm

Tento návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu
Český Krumlov, Obce Kájov po dobu 30 dnů. Patnáctým 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, obce Kájov po dobu 30 dnů.
Vyvěšeno dne: .......................................

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

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

