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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 Srnín, IČO 00475777, Srnín 42, 381 01 Srnín,
zastoupená Pavlem Vondráškem, DiS., IČ 73534421, Pod Lesem 158, 373 67 Borek
(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")
opatřením obecné povahy
stanoví
místní úpravu provozu na pozemních komunikacích takto:
-

komunikace: silnice III/1539 v průtahu obcí Srnín

-

provedení:

doplnění stávajícího přechodu pro chodce o žluté blikače se symbolem
chodce, doplnění jednoho osvětlovacího místa v blízkosti křižovatky,
doplnění značení hlavní silnice s tvarem křižovatky z obou stran
křižovatky (P2, E2b) a značení pozor, přechod pro chodce ve vzdálenosti
50 m z obou stran (A11, E3a) – vše dle navrženého DIO

-

účel:

zvýšení bezpečnosti provozu na přechodu pro chodce

-

termín:

navržené úpravy budou provedeny do 90 dnů od stanovení

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, ve znění pozdějších
předpisů. Dopravní značení musí splňovat příslušné technické normy (především TP 65, TP
133)
2. Současně s provedením místní úpravy provozu bude obnoveno vodorovné značení V7a
(přechod pro chodce) a bude provedeno i ostatní vodorovné značení v prostoru křižovatky
(vodící čára, podélná čára).
3. Provedení dopravního značení zajistí žadatel a musí být v souladu s technickými a
kvalitativními podmínkami vyplývajícími z technických předpisů.
4. Nově umisťované značení, které je předmětem žádosti bude trvale ve správě žadatele,
dokud nebude příslušným správním orgánem rozhodnuto jinak.
5. Vyznačení a umístění dopravního značení smí provádět certifikovaná osoba nebo firma s
oprávněním k těmto pracím.
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6. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán a orgán PČR
stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit či doplnit,
pokud si to bude vyžadovat změna situace v silničním provozu nebo z důvodu veřejného
zájmu.
Provedení místní úpravy provozu:

Odůvodnění:
Navrhovatel podal návrh na místní úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu
zajištění bezpečnosti silničního provozu, spočívající v doplnění stávajícího přechodu pro chodce
o žluté blikače se symbolem chodce, doplnění jednoho osvětlovacího místa v blízkosti
křižovatky, doplnění značení hlavní silnice s tvarem křižovatky z obou stran křižovatky (P2, E2b)
a značení pozor, přechod pro chodce ve vzdálenosti 50 m z obou stran (A11, E3a) včetně
obnovení stávajícího vodorovného dopravního značení v místě stávajícího přechodu pro
chodce na silnici III/1439 v průtahu obcí Srnín. K návrhu přiložil jednoduchou projektovou
dokumentaci, viz. Výše.
Správní orgán obdržel kladné závazné stanovisko dotčeného orgánu:
Policie ČR č.j.: KRPC-2258-2/ČJ-2022-020206 ze dne 7.1.2022
Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení místní úpravy
provozu, a proto stanovil místní úpravu provozu na pozemních komunikacích.
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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. Jan Sládek
vedoucí ODaSH

Obdrží
1. Pavel Vondrášek, IDDS: bwuwcvu
2. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov, IDDS: cadk8eb
3. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, dopravní
inspektorát, IDDS: eb8ai73
Úřední desky
4. Obec Srnín, IDDS: 387axby
5. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český
Krumlov 1
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Český
Krumlov a úřední desce Obecního úřadu Srnín 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.

