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VĚŘEJNÁ 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
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov, IČ: 70971641,
Budějovická 127, 381 01 Český Krumlov
dále jen "navrhovatel"), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu
a § 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, (dále jen "správní řád") po
doložení stanoviska Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje, Územního odboru Český
Krumlov, dopravního inspektorátu (dále jen "orgán policie") č.j.: KRPC-990-76/ČJ-2021-020206
ze dne 19.4.2021,
stanoví
místní úpravu provozu na pozemních komunikacích takto:
 dotčená komunikace, místo: - úsek silnice II/160 v extravilánu obce bez úrovňových
křižovatek a významných sjezdů mezi Městem Větřní a Městem Český Krumlov, staničení
3,540 km - 3,640 km viz. předložená dopravní situace v příloze
 provedení úpravy provozu:
- stávající dopravní značení (SDZ č. A1a, A1b) umístit na žlutozelený fluorescenční
podklad) upozorňující na nebezpečnou zatáčku s doporučenou rychlostí 50 km/h (SDZ č.
IP5) a dopravní zařízení Z4.
- Ve vzdálenosti nejméně 30 m před stávajícím dopravním značení (ve směru od Českého
Krumlova i od Větřní) umístit nové SDZ č. IP22 na žlutozeleném fluorescenčním podkladu
s textem „POZOR“ a s vyznačením DZ č. A22 s textem „Úsek častých dopravních
nehod.“ viz. předložená situace v příloze.
- Po provedené plánované opravě povrchu vozovky dotčeného úseku silnice II/160, staničení
3,540 km - 3,640 km bude v prostoru zatáčky proveden barevný povrch vozovky se
zvýšenými protismykovými vlastnostmi a provedena obnova vodorovného dopravního
značení s vyloučením možnosti stání/zastavení viz. předložená dopravní situace v příloze.
 z důvodu: zlepšením organizace dopravy a zvýšení bezpečnosti silničního provozu
v dotčeném úseku silnice II/160 viz. předložená dopravní situace v příloze.
 velikost dopravní značky: základní
 provedení značky (typ): svislé dopravního značení, vodorovného dopravní značení
a dopravní zařízení.
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 odpovědná organizace za provedení tohoto stanovení: Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov, IČ: 70971641, Budějovická 127, 381 01
Český Krumlov.
 dopravní značení a zařízení instalujte: nejpozději do 30.9.2021

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
1. Provedení a umístění dopravního značení bude provedeno v souladu s ověřenou
dokumentací v příloze a musí být plně v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Dopravní značení musí splňovat příslušné technické normy.
2. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být
schváleného typu.
3. Osazení dopravního značení zajistí navrhovatel. Za řádné provedení dopravně
bezpečnostního opatření, odbornou montáž dopravního značení je zodpovědný navrhovatel.
Realizace dopravního značení a dopravního zařízení bude provedeno odborně způsobilou
osobou nebo firmou.
4. Po osazení místního dopravního značení je nutno informovat orgán Policie ČR.
5. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další
dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je
zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.
Odůvodnění:
Na základě žádosti Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p.o., závod Český Krumlov, IČ:
70971641, Budějovická 127, 381 01 Český Krumlov, z důvodu zlepšením organizace dopravy
a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v dotčeném úseku silnice II/160 byl zpracován návrh
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Na tuto místní úpravu provozu
byla zpracována jednoduchá situace návrhu umístění dopravního značení a zařízení – viz.
předložená dopravní situace v příloze.
Správní orgán v souladu se zněním § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. a § 172 zákona č.
500/2004 Sb. zveřejnil návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na
úředních deskách obecních úřadů, jejichž správního obvodu se má opatření obecné povahy
týkat a zároveň vyzval dotčené osoby k podání připomínek nebo námitek. Ve stanovené
30- denní lhůtě neuplatnily dotčené osoby žádné námitky.
Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení místní úpravy
provozu, a proto stanovil místní úpravu provozu na pozemních komunikacích.
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.

Ing. Miloš Havelka
referent ODaSH
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Příloha:
- Situace dopravního značení – 1 x A4
Obdrží:
1. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov, IDDS: cadk8eb, sídlo:
Budějovická č.p. 127, Domoradice, 381 01 Český Krumlov 1
2. Policie České republiky - KŘP Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, Dopravní
inspektorát, IDDS: eb8ai73, sídlo: Tovární č.p. 165, 381 23 Český Krumlov 1
3. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český
Krumlov 1
4. Město Větřní, úřední deska, IDDS: fjrbyba, sídlo: Na Žofíně č.p. 191, 382 11 Větřní

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu Český Krumlov a Města Větřní
a současně na jejich elektronických úředních deskách po dobu 15 dnů.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Vyvěšeno dne: ......................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto opatření obecné povahy.

Po uplynutí lhůty vraťte potvrzenou veřejnou vyhlášku na Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Český Krumlov.

