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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ 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 podal
Jihočeský klub maratonců z.s., IČ 22857451, Trocnovská 31/47, 370 04 České Budějovice
(dále jen "navrhovatel"), podle § 77 odst. 1 písm. c), § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a
§ 172, §173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, po písemném souhlasném
stanovisku orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje,
Územního odboru Český Krumlov, dopravního inspektorátu pod č. j. KRPC-621-217/ČJ-2020020206 ze dne 27.08.2020, a po souhlasu vlastníka komunikace, kterým je v zastoupení
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, opatřením obecné povahy
stanoví
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích takto:
•

Dotčené pozemní komunikace:
a) silnice č. III/1637, na pozemku parc. č. 1732/5, 1732/4 v k. ú. Horní Planá (pouze
v úseku, který je vyznačen v dopravně inženýrském opatření v příloze),
b) silnice č. III/12270, na pozemku parc. č. 1180/17, 1228/1 v k. ú. Horní Planá (v úseku,
který je vyznačen v dopravně inženýrském opatření v příloze),
c) komunikace na pozemku parc. č. 1277, 1291/3, 1291/8 v k. ú. Horní Planá (v úseku,
který je vyznačen v dopravně inženýrském opatření v příloze).

•

V úsecích: viz dopravně inženýrské opatření v příloze.

•

Komu se stanovuje: Jihočeský klub maratonců z.s., IČ 22857451, Trocnovská 31/47,
České Budějovice.

•

Provedení dopravního značení: dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., přenosné svislé
dopravní značky dle dopravně inženýrského opatření v příloze.

•

Termín: dne 12.09.2020 od 15:00 do 22:00 hodin.

•

Odpovědná osoba: p. Martin Gazda, manažer klubu, tel.: 602 352 455.

Č.j. MUCK 43786/2020/ODSH/Is

str. 2

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1. Průjezd složkám IZS bude bezpodmínečně umožněn.
2. Realizace přechodné úpravy provozu je podmíněna existencí pravomocného rozhodnutí ve
věci úplné uzavírky a zvláštního užívání pozemní komunikace vydaného pod č.j.: MUCK
43776/2020/ODSH/Is ze dne 03.09.2020. Termín provedení přechodné úpravy provozu
bude v souladu s tímto rozhodnutím.
3. Vyhotovení a osazení dopravního značení musí být provedeno dle příslušných norem a
technických podmínek, zejména vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích, technickou normou ČSN EN 12899-1 a technickými
podmínkami TP 65, TP 66, a to odborně způsobilou osobou či firmou plně v souladu
s dopravně inženýrským opatřením v příloze.
4. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude
překryto, odstraněno nebo zneplatněno, a bezprostředně po ukončení akce bude ihned
uvedeno do původního stavu!
5. Krátkodobé úplné uzavření silnice bude řízeno poučenými osobami s vybavením podle
vyhlášky č. 294/2015 Sb.
6. K zajištění BESIP při běžeckém závodě bude zajištěn dostatečný počet pořadatelů, který
zajistí veškeré důležité křižovatky a sjezdy tak, aby byla zajištěna bezpečnost na pozemních
komunikacích v době konání akce. Pořadatelská služba je oprávněna zastavovat vozidla,
proto bude řádně oděna do reflexního výstražného oděvu.
7. Po osazení přechodného dopravního značení a po jeho demontáži je nutno informovat
orgán Policie České republiky.
8. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené
pozemní komunikace.
9. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu si Policie České republiky a Městský úřad
Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, vyhrazují právo na případné
úpravy dopravního značení.
Odůvodnění:
Navrhovatel podal návrh na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu
zajištění bezpečnosti silničního provozu v souladu s rozhodnutím. K návrhu dopravně
inženýrské opatření vyhotovené Mgr. Janem Hanzalem, Realizace dopravního značení.
Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezením provozu na
pozemních komunikacích je nutná přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích.
Správní orgán obdržel kladné stanovisko orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství
policie Jihočeského kraje, Územního odboru Český Krumlov, dopravního inspektorátu, pod č. j.
KRPC-621-217/ČJ-2020-020206 ze dne 27.08.2020.
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.
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 15ti dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v
přezkumném řízení.
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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:
Dopravně inženýrské opatření – 5 listů A4.
Obdrží
účastníci (doručenky):
1. Jihočeský klub maratonců z.s., Trocnovská č.p. 47/31, 370 04 České Budějovice 4
2. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Český Krumlov, IDDS: cadk8eb
Na vědomí:
3. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český
Krumlov, Dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73
Jiné:
4. Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Horní Planá, IDDS: bjds93z
5. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, IDDS: ph9aiu3
6. Obec Polná na Šumavě, úřední deska, IDDS: pepfetp
7. Vojenský újezd Boletice, úřední deska, IDDS: m6gb3kh
8. Město Horní Planá, IDDS: re7bd6q
9. Krajský úřad - Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: kdib3rr
10. Městys Hořice na Šumavě, úřední deska, IDDS: vaebead
11. Městský úřad Horní Planá, úřední deska, IDDS: re7bd6q
12. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Český Krumlov

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úředních deskách Městského úřadu
Český Krumlov, Města Horní Planá, Obce Polná na Šumavě, Městysu Hořice na Šumavě a
Újezdního úřadu vojenského újezdu Boletice po dobu 15 dnů. Současně na jejich
elektronických úředních deskách po dobu 15ti 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.
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Po vyvěšení zašlete ověřené kopie OOP zpět na Odbor dopravy a silničního hospodářství
Městského Úřadu Český Krumlov.

