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VEŘEJNÁ 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,
v souladu s ustanovením § 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 podalo
Město Český Krumlov, prostřednictvím Ing. Petra Peška, vedoucího odboru správy
majetku a investic MÚ Č. Krumlov, IČ 00245836, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
opatřením obecné povahy zahajuje řízení ve věci návrhu stanovení místní úpravy provozu,
jehož předmětem je úprava stávajícího dopravního značení v ulici U Zelené ratolesti, Český
Krumlov.
Úprava dopravního značení spočívá v přesunutí stávajícího svislého dopravního značení,
zrušení svislého dopravního značení a návrhu umístění dopravního zařízení na
komunikaci:
místní komunikace III. třídy č. 204c, ulice U Zelené ratolesti, Český Krumlov, na pozemku parc.
č. 18/1 v k. ú. Český Krumlov, na sídlišti Plešivec, Český Krumlov.
Návrh změny místní úpravy provozu:
1) Posunutí svislé dopravní značky č. IZ 8a (z původního místa za restaurací „Skleník“
poblíž vchodu bytového domu čp. 233) k vjezdu na parkoviště v ul. U Zelené ratolesti,
jedná se o posunutí cca o 40 m.
2) Doplnění svislé dopravní značky č. IZ 8a uvedené v bodě 1) o údaj „3,5 t“.
3) Zrušení svislé dopravní značky č. B4 + E13 „3,5 t + Mimo dopravní obsluhu“, která se
nachází u vjezdu na parkoviště v ul. U Zelené ratolesti, pro nadbytečnost.
4) Posunutí svislé dopravní značky č. IZ 8b (z původního místa za restaurací „Skleník“
poblíž bytového domu čp. 233) blíže ke křižovatce ul. U Zelené ratolesti (na úroveň
vjezdu na parkoviště), jedná se o posunutí cca o 40 m.
5) Osazení dopravního zrcadla na úroveň výjezdu z domu čp. 232 za restaurací „Skleník“
v ul. U Zelené ratolesti, Český Krumlov.
Z důvodu:
Návrh změny místní úpravy provozu na uvedené místní komunikaci by sjednotil dopravní režim
v celé délce ulice U Zelené ratolesti na „ZÓNU“ s dopravními omezeními, mj. max. povolenou
rychlostí 20 km/hod. Osazení dopravního zrcadla je navržen z důvodu zlepšení rozhledů pro
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výjezd z pozemku parc. č. 16/6 v k. ú. Český Krumlov do ulice U Zelené ratolesti v blízkosti
kontejnerových stání.
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. KRPC990-10/ČJ-2021-020206 ze dne 02.02.2020.
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.
Odůvodnění:
Správní orgán podnět posoudil a shledal oprávněnost podnětu. Proto zažádal o závazné
stanovisko Policie ČR, které je za dodržení podmínek v závazném stanovisku uvedených
souhlasné.
Správní orgán neshledal důvody, které by bránily stanovení místní úpravy provozu, a proto
formou opatření obecné povahy předkládá 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.
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, a to po předchozí telefonické domluvě.

Příloha:
Situace návrhu dopravního značení.

Bc. Aleš Iser
Referent 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 1
2. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Služba dopravní policie, dopravní inspektorát,
IDDS: eb8ai73, sídlo: Tovární č.p. 165, Domoradice, 381 01 Český Krumlov 1
3. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, 381 01 Český Krumlov 1
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Tento návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu
Český Krumlov 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 po dobu 30 dnů.

Vyvěšeno dne: .......................................

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

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

