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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
Robert Ploner, nar. 03.05.1977, Průběžná 234, 373 24 Římov
(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 souhlasu orgánu Policie
České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Územního odboru Český
Krumlov, dopravního inspektorátu pod č. j. KRPC-990-93/ČJ-2021-020206 ze dne 11.05.2021,
opatřením obecné povahy
stanoví
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích


Dotčené komunikace:
Úseky těchto komunikací (blíže viz dopravně inženýrské opatření v příloze):
1. silnice č. III/1637 – Hodňov – Horní Planá.
2. silnice č. III/12770 – Hodňov – Olšina.
3. účelová komunikace – odbočka na Maňávku – Maňava – Pernek – Kapradinec.
4. účelová komunikace – Olšina – Květušín – Polná na Šumavě.
5. účelová komunikace – Polná na Šumavě – Polečnice – Otice – Hodňov.
6. účelová komunikace – Polná na Šumavě – býv. Hořičky – Boletice křižovatka.
7. účelová komunikace – jednosměrná komunikace křižovatka Boletice – Hořičky.



V úsecích:
viz. ověřená dokumentace DIO.



Komu se stanovuje:
Robert Ploner, Průběžná 234, 373 24 Římov.



Důvod žádosti:
zajištění bezpečnosti silničního provozu při sportovní akci.
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Termín:
29.08.2021 od 10:00 do 14:00 hodin



Velikost dopravní značky:
základní.



Provedení značky (typ):
přenosná dopravní značka, dopravní zařízení.



Odpovědná osoba:
p. Robert Ploner, tel.: 603 107 478.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1. Průjezd složek IZS nebude nijak omezen!
2. Přechodná úprava provozu je realizována v souladu s pravomocným rozhodnutím zdejšího
silničního správního úřadu č. j. MUCK 33402/2021/ODSH/Is ze dne 22.06.2021 a
pravomocným rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu (Obecního úřadu Polná
na Šumavě, Městského úřadu Horní Planá, Vojenského újezdu Boletice (ve věci zvláštního
užívání místních komunikací)).
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. Žadatel je povinen respektovat případné doplňující pokyny povolujícího správního úřadu či
Policie ČR, pokud budou z veřejného zájmu nutné.
5. Žadatelem bude zajištěno, aby se všechny zúčastněné osoby pohybovaly pouze
v povoleném prostoru vojenského újezdu.
6. Žadatel akce zajistí dostatečný počet pořadatelů a kapacitně vyhovující místa k parkování
doprovodu závodníků a případných návštěvníků akce, aby v době konání akce nedocházelo
k odstavování vozidel na okolních PK, které by bylo v rozporu se zákonem 361/2000 Sb., o
provozu na PK.
7. Pořadatelé budou řádně oděni do reflexního materiálu odpovídajícího vyhlášce č. 294/2015
Sb. Dále budou vybaveni vysílačkami nebo obdobným zařízením pro vzájemnou
komunikaci.
8. Pořadatelé budou ve výjimečných případech oprávněni zastavovat vozidla. Případné
zastavování vozidel bude předepsaným způsobem, v souladu se zákonem č. 361/20000 Sb.
O provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů.
9. Veškeré dopravní značení bude z důvodu dodržení veškerých norem a technických
podmínek instalováno pouze odborně způsobilou osobou či firmou.
10. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být
schváleného typu.
11. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude
zneplatněno, zakryto nebo odstraněno, a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
12. Osazení dopravního značení zajistí žadatel. Za řádné provedení dopravně bezpečnostního
opatření, odbornou montáž dopravního značení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu
přechodné úpravy provozu a včasné odstranění je zodpovědný žadatel - Robert Ploner,
Průběžná 234, 373 24 Římov.
13. Po osazení přechodného dopravního značení a před započetím prací je nutno informovat
orgán Policie ČR.
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14. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené
pozemní komunikace.
15. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem
stanoveným v rozhodnutí, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a
příslušenství pozemní komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost
neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu Policie ČR.
16. 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:
Navrhovatel podal návrh na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu
zajištění bezpečnosti silničního provozu v souladu s rozhodnutím. K návrhu přiložil jednoduchou
projektovou dokumentaci – dopravně inženýrské opatření.
Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy
provozu, a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.
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 – dopravně inženýrské opatření (7x A4).
Obdrží:
účastníci (doručenky)
1. Robert Ploner, Průběžná č.p. 234, 373 24 Římov
2. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov, IDDS: cadk8eb,
Budějovická č.p. 127, Domoradice, Český Krumlov
3. Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Horní Planá, IDDS: bjds93z, Pod Juliskou č.p. 1621/5,
160 00 Praha 6-Dejvice
4. Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, IDDS: hjyaavk, Hradební
č.p. 772/12, 110 00 Praha 1-Staré Město
5. Obec Polná na Šumavě, IDDS: pepfetp, č. p. 204, 382 29 Polná na Šumavě
6. Újezdní úřad Boletice, IDDS: m6gb3kh, Boletice č.p. 3, 381 01 Český Krumlov
7. Město Horní Planá, IDDS: re7bd6q, Náměstí č.p. 54, 382 26 Horní Planá
Na vědomí:
8. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Služba dopravní policie, dopravní inspektorát,
IDDS: eb8ai73, Tovární č.p. 165, Domoradice, 381 01 Český Krumlov
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9. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Český Krumlov
10. Obec Polná na Šumavě, úřední deska, IDDS: pepfetp, č.p. 204, 382 29 Polná na Šumavě
11. Vojenský újezd Boletice, úřední deska, IDDS: m6gb3kh, Boletice č.p. 3, 382 21 Kájov
12. Městský úřad Horní Planá, úřední deska, IDDS: re7bd6q, Náměstí č.p. 54, Horní Planá
13. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, IDDS: ph9aiu3,
Pražská tř. č.p. 2666/52b, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
14. Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, IDDS: g4umvrn, B. Němcové č.p.
1931/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
15. Obec Kájov, úřední deska, IDDS: hwhb3tm, Kájovská č.p. 100, 382 21 Kájov
16. ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., IDDS: b7cdmj9, Žižkova tř. č.p. 1914/1a, 370 01
České Budějovice

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úředních deskách Městského úřadu
Český Krumlov, Městského úřadu Horní Planá, Obce Polná Na Šumavě, Újezdního úřadu
a vojenského újezdu Boletice, obce Kájov po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se
OOP podle § 25 odst. 2 správního řádu považuje za doručené, byla-li v této lhůtě splněna
povinnost zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup. Opatření obecné povahy nabývá
účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
Vyvěšeno dne: .......................................
Sejmuto dne: .......................................
Razítko, podpis orgánu, kterou potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Toto OOP musí být též zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup – na elektronických
úředních deskách Městského úřadu Český Krumlov, Městského úřadu Horní Planá, Obce Polná
Na Šumavě, obce Kájov a Újezdního úřadu vojenského újezdu Boletice po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: .......................................

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

Razítko, podpis orgánu, kterou potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Potvrzení o vyvěšení OOP na Vaší úřední desce zašlete po sejmutí na Odbor dopravy a
silničního hospodářství MěÚ Český Krumlov.

