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Český Krumlov, dne: 29.05.2019  
 

 
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 podalo dne 5.4.2019 

Město Větřní, IČO 00246182, Na Žofíně 191, 382 11 Větřní 

s t a n o v í 

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 písemném vyjádření Krajského ředitelství 
Policie Jihočeského kraje, Územního odboru Český Krumlov, dopravního inspektorátu (dále jen "orgán 
policie") č.j.: KRPC-793-73/ČJ-2019-020206 ze dne 4.4.2019, v souvislosti se zvýšením bezpečnosti 
silničního provozu na silnici č. II/160 v lokalitě osady Náhořany místní úpravu provozu na pozemní 
komunikaci takto: 

 
 dotčená komunikace, místo: - viz příloha situace  

1. Silnice č. II/160 na pozemcích parcelní č. 1111/1 v k.ú. Běleň a parcelní č. 4333 v k.ú. Záhoří u 
Větřní. 

 provedení úpravy provozu:  

Předmětem opatření obecné povahy je osazení svislého dopravního značení a dopravního 
zařízení, a to: 

1. 2 x SDZ č. B20a „70“ „Nejvyšší dovolená rychlost“,  

2. 1 x SDZ č. B20b „70“ „Konec nejvyšší dovolené rychlosti“, 

3. 6 x DZ Z11g „Směrový sloupek červený kulatý“, 

v souladu se zněním Vyhlášky č. 294/2015 Sb.)“ - viz. přiložená situace. 

 komu se stanovuje: 

Městu Větřní, Na Žofíně 191, Větřní, 382 11. 

 z důvodu:  

V souvislosti se zvýšením bezpečnosti silničního provozu na silnici č. II/160 v lokalitě osady 
Náhořany. 

 velikost dopravní značky: základní.  

 provedení značky (typ): svislá dopravní značka umístěná na samostatném sloupku, dopravní 
zařízení. 

 odpovědná organizace nebo osoba za provedení tohoto stanovení: 

 Město Větřní, Na Žofíně 191, Větřní, 382 11. 

 dopravní značení instalujte: do 30.6.2019. 
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Podmínky pro provedení místní úpravy provozu: 

1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných platných technických norem TP 65 a 
TP 133. 

2. 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 
(Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení na pozemních komunikacích) nebo musí být 
podpěrná konstrukce umístěna za svodidlem. Pro umístění značek lze využít i jiných vhodných již 
stávajících konstrukcí, např. sloupů veřejného osvětlení. Značky nesmí zasahovat do průjezdního 
profilu pozemní komunikace. 

3. Značky se umístí minimálně 120 cm nad úrovní vozovky a v místě, kde je nutno značku umístit do 
průchozího prostoru pro chodce minimálně 220 cm. Vnitřní okraj značky bude 50 až 200 cm od 
okraje vozovky nebo chodníku. Viditelnost dopravních značek musí být zajištěna mimo obec ze 
vzdálenosti přibližně 100 m, v obci přibližně 50 m. 

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

5. Osazení dopravního značení a dopravního zařízení bude provedeno po odsouhlasení přesného místa 
jejich umístění zástupcem Správy a údržby silnic JčK, závod Český Krumlov.   

6. Osazení dopravního značení zajistí Město Větřní, Na Žofíně 191, Větřní, 382 11.  

7. Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, si vyhrazuje právo toto 
stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem. 

Odůvodnění: 

Navrhovatel podal dne 5.4.2019 návrh na místní úpravu provozu na pozemních komunikacích 
v souvislosti se zvýšením bezpečnosti silničního provozu na silnici č. II/160 v lokalitě osady Náhořany. 
K návrhu přiložil jednoduchou projektovou dokumentaci. 

Návrh stanovení byl dne 9.4.2019 vyvěšen na úřední desce MěÚ Český Krumlov, úředních deskách 
Města Větřní a obce Malšín pod č.j. MUCK 19397/2019/ODSH/Trn v souladu se zněním zákona č. 
500/2004 Sb. a zákona č. 361/2000 Sb. Byla provedena výzva a poučení o možnosti účastníků uplatnit 
námitky k výše uvedené věci. V zákonné lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky či připomínky k návrhu 
ve výše uvedené věci. 

Správní orgán obdržel kladné závazné stanovisko dotčeného orgánu: 

-  Policie ČR č.j.: KRPC-793-73/ČJ-2019-020206 ze dne 4.4.2019. 

Správní orgán se ztotožňuje se stanoviskem Policie ČR, že místní úprava v lokalitě Náhořany je nutná, 
protože v osadě Náhořany se nacházejí sjezdy na silnici č. II/160, zastávka linkové osobní dopravy, kemp 
Branná s občerstvením, několik půjčoven lodí, což souvisí s větším pohybem osob v této lokalitě. 

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. Usnesení 
o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném 
řízení nastávají ode dne jeho právní moci. 

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. 
 
 

Ing. Karel Trněný 
referent ODaSH 
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Příloha: 
1. Situace dopravního značení – 1 strana A4. 
 
Obdrží: 
1. Město Větřní, IDDS: fjrbyba 
2. Obec Malšín, IDDS: nhra9sz 
3. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Český Krumlov, IDDS: cadk8eb 
 
Na vědomí: 
4. Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov – Dopravní 
inspektorát, IDDS: eb8ai73 
 
Jiné: 
5. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1 
6. Město Větřní, úřední deska, IDDS: fjrbyba 
7. Obec Malšín, úřední deska, IDDS: nhra9sz 
 
 
 
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úředních deskách Městského úřadu Český 
Krumlov, Města Větřní a Obce Malšín po dobu 15 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 elektronických 
úředních deskách Městského úřadu Český Krumlov, Města Větřní a Obce Malšín po dobu 15 dnů. 
 
 
Vyvěšeno dne: .......................................    Sejmuto dne: ....................................... 
 
 
Razítko, podpis orgánu, kterou potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dotčené úřady žádáme o zaslání záznamu o vyvěšení OOP na jejich úředních deskách zpět na ODaSH MěÚ Český 
Krumlov. 
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