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VEŘEJNÁ 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 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
(dále jen "navrhovatel"), 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, po souhlasném stanovisku
orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Územního
odboru Český Krumlov, dopravního inspektorátu pod č. j. KRPC-621-295/ČJ-2020-020206 ze
dne 14.12.2020, opatřením obecné povahy
stanoví
místní úpravu provozu na místní komunikaci v ulici Fialková u domu čp. 225 u budovy
plaveckého bazénu v Českém Krumlově, na místní komunikaci III. třídy č. 390(c) takto:
•

Dotčená komunikace:
místní komunikace III. třídy č. 390(c), ulice Fialková u domu čp. 225 (plavecký bazén),
Český Krumlov, na pozemku parc. č. 854/1 v k. ú. Český Krumlov.

•

Provedení úpravy provozu:
1) doplnění svislého dopravního značení č. IP 13c – parkoviště s parkovacím automatem na
vjezdu před budovu plaveckého bazénu ze směru od parkoviště s parkovacím automatem,
2) doplnění vodorovného dopravního značení č. V10a – stání podélné: ohraničení čtyř
parkovacích stání při levé straně komunikace (při pohledu od bočního parkoviště směrem
k hlavnímu vchodu) podél budovy plaveckého bazénu,
3) doplnění vodorovného dopravního značení č. V12a – žlutá klikatá čára s nápisem „ZAS“
ve žlutém provedení o výšce 1,0 m: ohraničení jednoho parkovacího místa pro zásobování
objektu při levé straně komunikace (při pohledu od bočního parkoviště k hlavnímu vchodu) u
nákladové rampy objektu, za čtyřmi nově ohraničenými parkovacími stáními (bod 2),
4) doplnění vodorovného dopravního značení č. V12a – žlutá klikatá čára: v místě obratiště
na úrovni vodorovného dopravního značení č. V12a „ZAS“ (bod 3).
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Komu se stanovuje:
Městu Český Krumlov, prostřednictvím Ing. Petra Peška, vedoucího odboru správy majetku
a investic Městského úřadu Český Krumlov, IČ 00245836, Kaplická 439, 381 01 Český
Krumlov.

•

Z důvodu:
zlepšení organizace dopravy na místní komunikaci v místě u nákladové rampy plaveckého
bazénu v Českém Krumlově a bezproblémové zásobování budovy plaveckého bazénu.

•

Velikost dopravní značky:
základní.

•

Provedení značky (typ):
svislé dopravní značení: 1x IP13c, vodorovné dopravní značení: 1x V10a, 2x V12a (stání
podélné, vyhrazené parkoviště pro zásobování a zákaz zastavení).

•

Odpovědná organizace nebo osoba za provedení tohoto stanovení:
Město Český Krumlov prostřednictvím Služeb města Český Krumlov, IČ 25151321,
Domoradice 1, 381 01 Český Krumlov.

•

Dopravní značení bude instalováno do:
Nejdříve po 15ti dnech od vyvěšení na úřední desce, do 01.04.2021.

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
1. Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku orgánu Policie ČR:
•

Vodorovné dopravní značení č. V12a – žlutá klikatá čára, bude vyznačena dle TP 133
žlutou klikatou čarou, kdy na obou koncích bude uzavřena kolmými čarami, šířka čar
bude 0,125 m v provedení 1:1.

•

Na místě pro zásobování bude vodorovné dopravní značení č. V12a ve žlutém provedení
dle čl. 2.5 TP 133, kdy pro směr jízdy bude vyznačen nápis „ZAS“ o výšce 1,0 m dle TP
133.

•

Provedení, místo a způsob umístění svislého dopravního značení a vyznačení
vodorovného dopravního značení bude splňovat požadavky vyhlášky č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, TP 65
„Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, TP 100 „Zásady pro
orientační dopravní značení na pozemních komunikacích“, TP 133 „Zásady pro
vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, vzorové listy VL 6.1 a VL 6.2
a VL 6.3 (zejména dodržet rozměry boční, výškové, směrové a společné umístění,
barevné provedení, druh a typ materiálu apod.).

•

Z tohoto důvodu bude realizace požadovaného vodorovného a svislého dopravního
značení prováděno pouze certifikovanou osobou či firmou.

2. Provedení svislého a vodorovného dopravního značení bude plně dle situace dopravního
značení, která je přílohou tohoto stanovení.
3. Značky (obecně) musí být upevněny na kovových nebo hliníkových sloupcích, nebo
konstrukcích bíle nebo šedě natřených. Podpěrné konstrukce značek musí vyhovovat
požadavkům ČSN EN 12767, 12899 (Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení
na pozemních komunikacích). Značky nesmí zasahovat do průjezdního profilu pozemní
komunikace.
4. Značka se umístí minimálně 120 cm nad úrovní vozovky. Vnitřní okraj značky bude 50 až
200 cm od okraje vozovky nebo chodníku.
5. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být
schváleného typu.
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6. Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, a dále orgán Policie
České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český
Krumlov, dopravní inspektorát, si vyhrazují právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud
to bude vyžadovat veřejný zájem či bezpečnost a plynulost silničního provozu.
7. Osazení dopravního značení zajistí Město Český Krumlov, prostřednictvím odboru správy
majetku a investic.
Odůvodnění:
Navrhovatel podal návrh na místní úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu
zlepšení organizace dopravy v místě u nákladové rampy plaveckého bazénu v Českém
Krumlově a z důvodu bezproblémového zásobování objektu plaveckého bazénu.
Správní orgán opatřením obecné povahy projednal návrh formou veřejné vyhlášky. Správní
orgán obdržel kladné stanovisko orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie
Jihočeského kraje, Územního odboru Český Krumlov, dopravního inspektorátu, dne 14.12.2020
pod č. j. KRPC-621-295/ČJ-2020-020206.
Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení místní úpravy
provozu, a proto stanovil místní úpravu provozu na pozemních komunikacích tak, jak je
uvedeno výše.
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.

Bc. Aleš Iser
Referent ODaSH

Příloha:
Situace dopravního značení (2x list A4).

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 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se 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 15 dnů.
Vyvěšeno dne: .......................................

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

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

