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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ
PŘECHODNÉ 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 podal
Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o., IČO 25161601, Poříčská 282, 373 82 Boršov nad
Vltavou
(dále jen "navrhovatel"), po souhlasu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie
Jihočeského kraje, Územního odboru Český Krumlov, dopravního inspektorátu, pod č. j. KRPC118483-1/ČJ-2022-020206 ze dne 02.09.2022, opatřením obecné povahy

stanoví
podle § 77 odst. 1 písm. c), § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, podle
§ 172, § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, přechodnou úpravu
provozu na pozemních komunikacích takto:
Akce:
Chodník Zlatý Anděl, Český Krumlov, zřízení nového chodníku.
Dotčená komunikace:
Pozemní komunikace na pozemku parc. č. 223/1 v k. ú. Český Krumlov, místní komunikace III.
třídy č. 393 (ul. K hotelu Gold) a místní komunikace IV. třídy č. 33 (ul. Městský park).
Účel:
Bezpečnost provozu na uvedených místních komunikacích v souvislosti s výstavbou chodníku
v městském parku v Českém Krumlově v době od 30.09.2022 do 11.11.2022.
V úseku:
Dle grafické přílohy.
Komu se stanovuje:
Spol. Dopravní stavby, Boršov nad Vltavou.
Důvod žádosti:
Zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích při stavebních pracích.
Provedení dopravního značení:
Dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., dle TP 66 a dle dopravně inženýrského opatření uvedeného
v příloze: B30 „zákaz vstupu chodců“ + Z2 „zábrana“ + E13 směr chůze.
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Termín:
Od 30.09.2022 do 11.11.2022.
Odpovědná osoba:
Václav Pouzar, společnost Dopravní stavby HP Bohemia, tel. 602 486 943.
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1. Instalace dopravního značení bude provedena dle předloženého dopravně inženýrského
opatření, které bylo schváleno Policií České republiky, dopravním inspektorátem Územního
odboru Český Krumlov, pod č. j. KRPC-118483-1/ČJ-2022-020206 ze dne 02.09.2022.
2. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení.
Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být
schváleného typu, osazeny dle příslušných norem a technických podmínek odborně
způsobilou osobou nebo firmou, a to plně v souladu s předloženým a Policií České republiky
ověřeným a schváleným dopravně inženýrským opatřením.
3. 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, technickou normou ČSN EN 12899-1 a technickými podmínkami TP 66 Zásady
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
4. Pracovní místo bude řádně označeno zábranami a červenobílou fólií.
5. Pracovní místo bude řádně zabezpečeno tak, aby nikomu nevznikla žádná újma.
6. Zábrany Z2 budou umístěny tak, aby přilehlé místní komunikace III. třídy č. 393 (ul. K hotelu
Gold) a IV. třídy č. 33 (Městský park) zůstaly průjezdné, tedy minimální šířka průjezdního
pruhu těchto místních komunikací bude 3,5 m.
7. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít ke znečištění nebo poškození dotčených
místních komunikací.
8. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem
stanoveným výše, musí být přechodné dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a
příslušenství pozemní komunikace uvedeny do původního stavu.
9. V případě ohrožení nebo zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu si Městský
úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, vyhrazuje právo na případné
úpravy přechodného dopravního značení. Povinností navrhovatele by bylo zajistit včasné
osazení dodatečného dopravního značení.
10. Za montáž, pravidelnou kontrolu a demontáž přechodného dopravního značení, a dále za
uvedení trvalého dopravního značení do původního stavu, odpovídá pan Václav Pouzar,
spol. Dopravní stavby, tel. 602486943.
Odůvodnění:
Navrhovatel podal návrh na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu
zajištění bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s výstavbou chodníku v Městském parku
v Českém Krumlově. K žádosti přiložil dopravně-inženýrské opatření s navrhovaným dopravním
značením, které odsouhlasil dotčený orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie
Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, dopravní inspektorát pod č. j. KRPC118483-1/ČJ-2022-020206 ze dne 02.09.2022.
Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy
provozu, a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích tak, jak je
uvedeno výše.
Protože navržené přechodné dopravní značení ukládá účastníkům provozu povinnosti odchylné
od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanovuje se přechodná úprava
provozu formou opatření obecné povahy. V případě stanovení přechodné úpravy provozu se
dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích návrh opatření obecné povahy
nedoručuje ani se nevyzývají dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.
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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.
Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k
podávání připomínek nebo námitek.

Bc. Aleš Iser
Referent ODaSH

Příloha:
Situace dopravního značení.

Obdrží:
1. Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o., IDDS: z6spikk, Poříčská č.p. 282, Poříčí, Boršov nad
Vltavou
2. Město Český Krumlov, prostřednictvím Ing. Petra Peška, vedoucího odboru správy majetku a
investic MÚ Č. Krumlov, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
3. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Služba dopravní policie, dopravní inspektorát,
IDDS: eb8ai73, Tovární č.p. 165, 381 01 Český Krumlov
4. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, Český Krumlov

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Český
Krumlov a současně na jeho elektronické úřední desce po dobu min. 15 dnů. Opatření obecné
povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
Vyvěšeno dne: ……………………….

Sejmuto dne: ………………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto opatření obecné povahy.
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno rovněž na elektronické úřední desce
Městského úřadu Český Krumlov umožňující dálkový přístup, po dobu min. 15 dní.
Vyvěšeno dne: ……………………….

Sejmuto dne: ………………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto opatření obecné povahy.

Po uplynutí doby vyvěšení na úřední desce zašlete ověřenou kopii o doručení veřejnou vyhláškou zpět na Odbor dopravy
a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov

