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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 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
(dále jen "navrhovatel"), podle § 77 odst. 1 písm. c), § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a
podle § 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-621-281/ČJ-2020020206 ze dne 30.11.2020, opatřením obecné povahy
stanoví
•

Dotčená komunikace:
1) Silnice č. II/166 v obci Křenov u Kájova.
2) Místní komunikace č. 22(c) v obci Kájov – Kladné.

•

Provedení úpravy provozu:
1) Přesun svislé dopravní značky IS3b v obci Křenov u Kájova na silnici č. II/166 na začátku
obce ze směru od obce Chvalšiny cca o 25 m ve směru na Český Krumlov.
2) Instalace ukazatele rychlosti v obci Křenov u Kájova na silnici č. II/166 na vjezdu do obce
ze směru od obce Chvalšiny na sloupu veřejného osvětlení.
3) Instalace ukazatele rychlosti v obci Křenov u Kájova na silnici č. II/166 na vjezdu do obce
ze směru od obce Kájov na samostatném sloupu.
4) Instalace výstražné svislé dopravní značky č. A12b „Pozor, děti“ v obci Kájov – Kladné na
místní komunikaci č. 22c (ze směru od obce Záhorkov) 30 m před dětským hřištěm.

•

Komu se stanovuje:
Obci Kájov, IČ 00245933.
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Z důvodu:
Instalace ukazatelů rychlosti z důvodu dodržování maximální povolené rychlosti v obci a
informování přijíždějícího řidiče o aktuální rychlosti, tedy zvýšení bezpečnosti provozu v obci
Křenov u Kájova.
Přesun směrové svislé dopravní značky č. IS3b z důvodu instalace ukazatele rychlosti na
sloup veřejného osvětlení.
Instalace výstražné svislé dopravní značky č. A12b na místní komunikaci v obci Kájov –
Kladné v blízkosti dětského hřiště upozorňující na místo, v jehož blízkosti se děti často
pohybují nebo shromažďují, přecházejí vozovku, resp. kde hrozí zvýšené nebezpečí jejich
nenadálého vběhnutí do vozovky.

•

Velikost dopravní značky:
Základní.

•

Provedení značky (typ):
2x informativní ukazatel rychlosti (typ GR33-L),
1x výstražná svislá dopravní značka č. A12b („Děti“).

•

Odpovědná organizace nebo osoba za provedení tohoto stanovení:
Obec Kájov, IČ 00245933.

•

Dopravní značení bude instalováno do:
Nejdříve po 15ti dnech od vyvěšení na úřední desce, do 01.06.2021.

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

Provedení, místo a způsob osazení svislého dopravního značení bude splňovat
požadavky vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, v platném znění, dále dle technických podmínek TP 65, TP 100, TP 133,
vzorových listů VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3 (zejména dodržet rozměry boční, výškové,
směrové a společné umístění, barevné provedení, druh a typ materiálu, apod.).

•

Realizace požadovaného svislého dopravního značení bude provedeno pouze
certifikovanou osobou či firmou.

•

Rychlost bude měřena informativním ukazatelem rychlosti na silnici č. II/166 v intravilánu
obce Křenov u Kájova, a to za umístěnou svislou dopravní značkou č. IZ4a
s dostatečným odstupem. Ukazatel č. 1 na příjezdu od obce Chvalšiny bude umístěn po
pravé straně silnice č. II/166 na sloupu veřejného osvětlení, ukazatel č. 2 na příjezdu od
obce Kájov bude umístěn po pravé straně silnice č. II/166 na samostatné podpůrné
konstrukci (sloupu) se solárním napájením pro zajištění čitelnosti a rozpoznatelnosti jeho
činné plochy.

•

Informativní ukazatel rychlosti nebude zasahovat do průjezdního profilu komunikace a
průchozího profilu chodníku a bude splňovat požadavky vyhlášky č. 294/2015 Sb.
Informativní ukazatel rychlosti musí odpovídat schválenému typu a plnit podmínky
vyplývající z TP 205 „Zásady pro proměnné dopravní značení na pozemních
komunikacích“.

•

Osazení informativního ukazatele rychlosti bude provedena pouze certifikovanou osobou
či firmou.
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•

Informativní ukazatel rychlosti bude umístěn mimo systém dopravního značení a nebude
zasahovat do rozhledových poměrů sjezdů a křižovatek. Toto zařízení pro provozní
informace nesmí zakrývat stávající (budoucí) dopravní značení.

•

Informativní ukazatel rychlosti bude ukazovat pouze hodnoty v „km/h“ a při překročení
rychlosti nápis „Zpomal“. Jiné jakékoliv proměnlivé nápisy a smajlíky na měřičích rychlosti
jsou z hlediska bezpečnosti a plynulosti dopravy nadbytečné až nevhodné. Je
doporučeno omezit zobrazovanou maximální rychlost (např. 80 km/h nebo 90 km/h).

•

Každoročně bude prováděna ověřovací zkouška a kalibrace z důvodu zajištění
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, a to prostřednictvím autorizované
metrologické zkušebny nebo Českého metrologického institutu.

2. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje,
závodu Český Krumlov, zejména:
•

Silniční a dopravní značení bude provedeno dle připomínek Policie ČR a dle platných TP
a ČSN.

•

Samotné přemístění (IS3b) a doplnění svislého dopravního značení (ukazatel rychlosti)
bude provedeno odborně způsobilou firmou na náklady Obce Kájov.

•

Nově osazené (přemístěné) svislé dopravní značení č. IS3b bude protokolárně předáno
do správy Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, závodu Český Krumlov.

•

Informativní ukazatel rychlosti bude trvale ve správě Obce Kájov.

•

Navržené přemístění svislého dopravního značení a navržený informativní ukazatel
rychlosti budou umístěny mimo průjezdný profil silnice č. II/166 s bezpečnostním
odstupem min. 0,5 m od vozovky silnice. Přesné umístění bude odsouhlaseno
zástupcem Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závodu Český Krumlov, střediska
Domoradice – panem M. Lepeškou (tel. 380 709 022, 728 460 305).

V Případě poškození silničního tělesa nebo silničního pozemku způsobeného
prováděním osazení dopravního zrcadla bude toto poškození ihned odstraněno na
náklady zhotovitele.
3. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být
schváleného typu.
4. Vzhledem ke skutečnosti, že realizace informativního ukazatele rychlosti ze směru od
Českého Krumlova (event. i přesunutí svislého dopravního značení IS3b) si vyžádá instalaci
samostatného sloupku a s tím spojený zásah do pomocného silničního pozemku silnice
č. II/166, bude nezbytné před vlastní realizací v dostatečném časovém předstihu zažádat
v souladu s ust. § 25 z. č. 13/1997 Sb. Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a
silničního hospodářství, o povolení ke zvláštnímu užívání silnice č. II/166.
5. V případě, že si realizace informativního ukazatele rychlosti, přesunutí směrového svislého
dopravního značení IS3b a osazení výstražného svislého dopravního značení A12b vyžádá
kvůli bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích i přechodnou úpravu provozu
(spočívající např. ve zúžení průjezdního profilu komunikace, omezení rychlosti apod.), bude
nutné v dostatečném časovém předstihu zažádat Městský úřad Český Krumlov, odbor
dopravy a silničního hospodářství, o stanovení přechodné úpravu provozu na pozemních
komunikacích v souladu s § 77 z. č. 361/2000 Sb. Přílohou žádosti by muselo být dopravně
inženýrské opatření schválené orgánem Policie ČR.
•
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Odůvodnění:
Navrhovatel podal návrh na změnu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
z důvodu zvýšení bezpečnosti v silničním provozu v obci Křenov u Kájova a Kájov – Kladné.
Správní orgán opatřením obecné povahy projednal návrh formou veřejné vyhlášky. Součástí
žádosti bylo i souhlasné stanovisko orgánu Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihočeského
kraje, Územního odboru Český Krumlov, dopravního inspektorátu, ze dne 30.11.2020 pod č. j.
KRPC-621-281/ČJ-2020-020206, při splnění ve stanovisku uvedených podmínek. Součástí
žádosti bylo rovněž souhlasné vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závodu
Český Krumlov, ze dne 05.11.2020 pod zn. SÚSCK/17674/20, při splnění podmínek ve
vyjádření uvedených.
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 (4 x list A4).

Obdrží:
1. PasProRea s.r.o., IDDS: q6v52zi, Holkov č.p. 32, 382 32 Velešín
2. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov, IDDS: cadk8eb,
Budějovická č.p. 127, Domoradice, Český Krumlov 1
3. Policie ČR, dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73, Tovární č.p. 165, Český Krumlov 1
4. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, Český Krumlov
5. Obec Kájov, úřední deska, IDDS: hwhb3tm, Kájovská č.p. 100, 382 21 Kájov
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Tento návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu
Český Krumlov, obce Kájov 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, obce Kájov, po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: .......................................

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

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

