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VĚŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Obec Kájov, IČ 00245933, Kájovská 100, 382 21 Kájov, kterou na základě plné moci
zastupuje společnost PasProRea s.r.o., IČ 02343100, Holkov 32, 382 32 Velešín
(dále jen "žadatel") podal dne 17.09.2021 žádost o změnu místní úpravy provozu v ulici
Boletická, Kájov, přičemž změna místní úpravy provozu má spočívat v osazení svislého
dopravního značení v místě napojení veřejně přístupné účelové komunikace na pozemku parc.
č. 1687/65 v k. ú. Kladné s místní komunikací ul. Boletická, Kájov, přičemž se jedná o veřejně
přístupnou účelovou komunikaci, ve směru k vodojemu a přilehlým lesním o zemědělským
pozemkům.
Vlastníkem uvedené veřejně přístupné komunikace je Obec Kájov, přičemž vlastník této
účelové komunikace navrhuje v místě napojení s ulicí Boletická, Kájov, instalovat následující
svislé dopravní značení:
1) svislá dopravní značka B1 (zákaz vjezdu všech vozidel),
2) svislá dopravní značka E13 (dodatková tabulka) s textem „Mimo dopravní
obsluhu“.
Tato změna místní úpravy provozu je zdůvodňována poškozováním a znečišťováním účelové
komunikace a přilehlých pozemků.
V souladu s ust. § 7 z. č. 13/1997 Sb. může příslušný silniční správní úřad obecního úřadu obce
s rozšířenou působností na žádost vlastníka účelové komunikace a po projednání s Policií
České republiky upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to
nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka.
Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční
správní úřad oznamuje podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění, zahájení řízení o omezení veřejného přístupu na veřejně přístupnou účelovou
komunikaci na pozemku parc. č. 1687/65 v k. ú. Kladné (od sjezdu z ul. Boletická ve směru
k vodojemu), v souladu s ust. § 7 z. č. 13/1997 Sb..
Výzva:
Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, rozhodující v přenesené
působnosti podle ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, v platném znění, v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, vyzývá veřejnost, aby podávala připomínky nebo námitky nejpozději do 30 dnů
od zveřejnění tohoto návrhu.
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Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí po telefonické dohodě.
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před
vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti, zájmy související s výkonem vlastnického práva
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny nebo, určí-li tak správní orgán i jiné osoby,
jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat
proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve
lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. Nechá-li se některá
osoba zastupovat, předloží zástupce písemnou plnou moc.
Do podkladů návrhu opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout
u správního orgánu, který vede řízení, tedy u Odboru dopravy a silničního hospodářství
Městského úřadu Český Krumlov.
Bc. Aleš Iser
Referent ODaSH
Obdrží:
1. PasProRea s.r.o., IDDS: q6v52zi, Holkov č.p. 32, 382 32 Velešín
2. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Služba dopravní policie, dopravní inspektorát,
IDDS: eb8ai73, Tovární č.p. 165, Domoradice, 381 01 Český Krumlov
4. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, 381 01 Český Krumlov
5. Obec Kájov, úřední deska, IDDS: hwhb3tm, Kájovská č.p. 100, 382 21 Kájov

Tento návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu
Český Krumlov, Obecního úřadu Kájov, po dobu 30 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se
návrh 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, Obecního úřadu Kájov, po dobu 30 dnů.
Vyvěšeno dne: .......................................

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

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

