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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
Obec Lipno nad Vltavou, IČO 00245976, Lipno nad Vltavou 83,
382 78 Lipno nad Vltavou,
kterou zastupuje, na základě plné moci
PasProRea s.r.o., IČO 02343100, Holkov 32, 382 32 Velešín
(dále jen "navrhovatel"), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu,
po zveřejnění návrhu místní úpravy provozu v souladu s ust. §§ 172 a 173 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, v platném znění (dále jen "správní řád") a doložení souhlasného stanoviska
Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje, Územního odboru Český Krumlov, dopravního
inspektorátu (dále jen "orgán policie") č.j.: KRPC-990-123/ČJ-2021-020206 ze dne 21.06.2021,
opatřením obecné povahy

stanoví
místní úpravu provozu na pozemních komunikacích takto:
• dotčená komunikace, místo:
místní komunikace v místní části Slupečná v obci Lipno nad Vltavou.
Podrobněji viz grafická a tabulková příloha.
•

provedení úpravy provozu:
plně v souladu s uveřejněným návrhem a se stanoviskem orgánu Policie ČR

•

komu se stanovuje:
Obci Lipno nad Vltavou, Lipno nad Vltavou 83, 382 78 Lipno nad Vltavou

•

z důvodu: zvýšení bezpečnosti provozu; zdůraznění obecných ustanovení pravidel
silničního provozu na pozemních komunikacích

•

odpovědná organizace za provedení tohoto stanovení:
Obec Lipno nad Vltavou, IČO 00245976, Lipno nad Vltavou 83,
382 78 Lipno nad Vltavou

•

dopravní značení a dopravní zařízení instalujte:
nejpozději do 60 dnů od doručení
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Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
1. Provedení a umístění dopravního značení a zařízení musí být v souladu s vyhláškou č.
294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů. Dopravní značení a zařízení musí splňovat příslušné technické normy.
Z tohoto důvodu smí místní úpravu provozu a montáž dopravních zařízení provádět pouze
právnická nebo fyzická osoba s příslušnou autorizací.
2. Všechny součásti dopravních značek a dopravních zařízení (patka, sloupek, značka,
uchycení) musí být schváleného typu.
3. Osazení dopravního značení a dopravního zařízení zajistí navrhovatel. Za řádné provedení
dopravně bezpečnostního opatření, odbornou montáž dopravního značení a zařízení je
zodpovědný navrhovatel.
4. Po osazení místního dopravního značení a dopravního zařízení je nutno informovat zdejší
správní úřad a příslušný 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
Dne 09.07.2021 podala Obec Lipno nad Vltavou, IČO 00245976, Lipno nad Vltavou 83, 382 78
Lipno nad Vltavou, v zastoupení na základě plné moci, společností PasProRea s.r.o., IČ
02343100, Holkov 32, 382 32 Velešín, žádost o stanovení místní úpravy provozu. Předmětem
žádosti je zajištění bezpečnosti silničního provozu; dále viz. přiložená situace dopravního
značení.
Zdejší správní úřad návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení místní úpravy
provozu dle žádosti, a proto dne 06.09.2021 vydal veřejnou vyhláškou NÁVRH OPATŘENÍ
OBECNÉ POVAHY ve věci STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU dle žádosti. Veřejnou
vyhláškou byly dotčené osoby vyzvány, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly
připomínky a námitky ve lhůtě 30 dní od zveřejnění (doručení) návrhu opatření obecné povahy.
Tato lhůta vypršela dne 25.10.2021.
V zákonem stanovené lhůtě neobdržel zdejší správní úřad žádné připomínky nebo námitky k
návrhu opatření obecné povahy.
S uvedeným návrhem vyslovilo souhlas Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje, Územní
odbor Český Krumlov, dopravní inspektorát - pod č. j.: KRPC-990-123/ČJ-2021-020206 ze dne
21.06.2021.
Správní orgán návrh posoudil 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 patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno
po dobu nejméně 30 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 s návrhem dopravního zařízení a dopravního značení
• Tabulka navrhovaného svislého dopravního značení a zařízení
Obdrží:
1. Obec Lipno nad Vltavou, IDDS: rjnamw9
sídlo: Lipno nad Vltavou č.p. 83, 382 78 Lipno nad Vltavou
2. PasProRea s.r.o., IDDS: q6v52zi
sídlo: Holkov č.p. 32, 382 32 Velešín
3. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, dopravní
inspektorát, IDDS: eb8ai73
sídlo: Tovární č.p. 165, Domoradice, 381 23 Český Krumlov 1
4. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český
Krumlov 1
5. Obec Lipno nad Vltavou, úřední deska, IDDS: rjnamw9
sídlo: Lipno nad Vltavou č.p. 83, 382 78 Lipno nad Vltavou

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na
úřední desce
Městského úřadu Český Krumlov a Obecního úřadu Lipno nad Vltavou
po dobu 30 dnů. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni
vyvěšení veřejné vyhlášky (§ 173 správního řádu), 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 30 dnů.
Vyvěšeno dne: .......................
Sejmuto dne: ......................
Razítko, podpis orgánu, kterou potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

