
 

VĚŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
VE VĚCI 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") na návrh, který podali 

JUDr Olga Straková, nar. 05.07.1976, Čéčova 19/710, 370 04  České Budějovice 
a Pavel Straka, nar. 20.07.1973, Haklovy Dvory 2239, 370 05  České Budějovice, 
které zastupuje, na základě plné moci, 

Ing. Tomáš Matuška, IČO 04398203, nar. 01.03.1990, Olešnice 245, 373 31  Olešnice 

(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")  

s t a n o v í 

místní úpravu provozu na pozemních komunikacích v místní části Větrná, obec Malšín 

• Dotčené komunikace:  
1) silnice III. třídy č. 1602 na pozemku parc. č. 3024/2 v k.ú. Ostrov na Šumavě 
2) silnice III. třídy č. 1602 na pozemku parc. č. 3014    v k.ú. Ostrov na Šumavě 
3) silnice III. třídy č. 1622 na pozemku parc. č. 3013/1 v k.ú. Ostrov na Šumavě 
4) silnice III. třídy č. 1622 na pozemku parc. č. 3027/1 v k.ú. Ostrov na Šumavě 
5) místní komunikace obce Malšín na poz.p.č. 3025    v k.ú. Ostrov na Šumavě    

• Provedení úpravy provozu:  
osazení svislého dopravního značení č. IZ4a začátek obce s textem „VĚTRNÁ“ a svislého 
dopravního značení č. IZ4b konec obce s textem „VĚTRNÁ“ na konkrétní místa dle grafické 
přílohy na všech pěti příjezdech do místní části Větrná obce Malšín. Pro zajištění plynulosti 
a bezpečnosti provozu se stanovují posloupně zpomalující svislé dopravní značky č. B20a 
s údajem „70“ ze směru od Rožmberka nad Vltavou (nepřehledný horizont) a od Zátoně 
(zastiňující dřeviny při vnitřním oblouku zatáčky). 

• Komu se stanovuje:  
Pozice 1) až 4) - Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov,   
                           Budějovická č.p. 127, Domoradice, 381 01  Český Krumlov 1 

Pozice 5)          - Obec Malšín, Malšín č.p. 24, 382 73  Vyšší Brod 

• Z důvodu:  
zajištění bezpečnosti dopravy v intravilánu místní části Větrná, obec Malšín. 

• Velikost dopravní značky:  
základní 

• Provedení značky (typ):  
svislé dopravní značení trvalé 
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• Odpovědná organizace nebo osoba za provedení tohoto stanovení:  

Pozice 1) až 4) - Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov,   
                           Budějovická č.p. 127, Domoradice, 381 01  Český Krumlov 1 

Pozice 5)          - Obec Malšín, Malšín č.p. 24, 382 73  Vyšší Brod 

• Dopravní značení bude instalováno: 
Do šedesáti dnů od doručení tohoto stanovení. 

 

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu: 
1. Provedení, umístění a způsob osazení SDZ a provedení DZ 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 85, 
TP 169 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, 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 je nezbytné, 
aby realizaci požadovaného SDZ, VDZ a dopravního zařízení prováděla pouze 
certifikovaná osoba či firma. 

2. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být 
schváleného typu. 

3. Osazení dopravního značení zajistí vlastník/správce pozemní komunikace. Za řádné 
provedení dopravně bezpečnostního opatření, odbornou montáž dopravního značení je 
zodpovědný vlastník/správce komunikace. 

4. 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: 

Navrhovatel podal návrh na místní úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu 
zajištění bezpečnosti silničního provozu v místní části Větná, obec Malšín. K návrhu přiložil 
jednoduchou projektovou dokumentaci.  

Správní orgán obdržel kladné stanovisko dotčeného orgánu Policie ČR č.j.: KRPC-990-94/ČJ-
2021-020206 ze dne 22. června 2021. 

Správní orgán návrh posoudil dle § 30 odst. (3) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění, a neshledal důvody, které by bránily stanovení místní úpravy 
provozu, a proto místní úpravu provozu na pozemních komunikacích stanovil. 

 

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. 
 
 
 
 
Vladimír Augsten 
referent ODaSH 
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Příloha: 
Situace dopravního značení. 
 
 
Obdrží: 
1. Ing. Tomáš Matuška, IDDS: s8d8yu2 
 místo podnikání: Olešnice č.p. 245, 373 31  Olešnice u Českých Budějovic 
2. Obec Malšín, IDDS: nhra9sz 
 sídlo: Malšín č.p. 24, 382 73  Vyšší Brod 
3. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov, IDDS: cadk8eb 
 sídlo: Budějovická č.p. 127, Domoradice, 381 01  Český Krumlov 1 
4. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, dopravní 
inspektorát, IDDS: eb8ai73 
 sídlo: Tovární č.p. 165, Domoradice, 381 23  Český Krumlov 1 
5. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01  Český 
Krumlov 1 
6. Obecní úřad Malšín, úřední deska, Malšín č.p. 24, 382 73  Vyšší Brod 
 
 
 
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Český 
Krumlov, jakožto na úřední desce silničního správního úřadu a dále na úřední desce Obecního 
úřadu Malšín, po dobu 15-ti dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se opatření podle § 25 odst. 2 
správního řádu považuje za doručené, 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. 
 
 
 
Toto opatření musí být též zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup – na elektronické 
úřední desce silničního správního úřadu, který vede řízení, po dobu 15- ti dnů. 
 
 
Vyvěšeno dne: .......................................   Sejmuto dne: ....................................... 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, kterou potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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