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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VE VĚCI 

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU 

 

Obec Chlumec, IČ 00665673, Chlumec 10, 382 32 Chlumec 

(dále jen „žadatel“) podal dne 5.4.2016 žádost ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. 
Místní úprava provozu spočívá v osazení svislého dopravního značení 2x IZ4a, IZ4b – Chlumec a 1x IZ4a, IZ4b – Krnín. 
Dále tato úprava spočívá ve vyznačení 3x vodorovného dopravního značení V5 na křižovatkách místních komunikacích 
v obci Chlumec. 

 

Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 
§ 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, v souladu s ustanovením § 
171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,  

s  t  a  n  o  v u  j  e 

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu místní úpravu provozu na pozemní komunikaci, s uvedenou místní 
úpravou provozu vyjádřilo souhlas Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, dopravní 
inspektorát č.j.: KRPC-2415-75/ČJ-2016-020206 ze dne 19.4.2015. 

 dotčená komunikace, místo: MK obce Chlumec dále viz. přiložená situace 

 provedení úpravy provozu:  

2x IZ4a, IZ4b – Chlumec 

1x IZ4a, IZ4b – Krnín 

3x vodorovné dopravní značení V5 na křižovatkách místních komunikacích v obci Chlumec 

 komu se stanovuje: žadateli 

 z důvodu: doznačení začátků a konců obcí Chlumec a Krnín a dále zdůraznění přednosti zprava  

 velikost dopravní značky: základní 

 provedení značky (typ): svislé dopravní značení, vodorovné dopravní značení  

 odpovědná organizace nebo osoba za provedení tohoto stanovení: žadatel 

 dopravní značení instalujte: nejpozději do 90 dnů od nabytí účinnosti opatření obecné povahy 

 

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu: 

1. Značky (obecně) musí být upevněny na kovových nebo hliníkových sloupcích, nebo konstrukcích bíle nebo šedě 
natřených. Podpěrné konstrukce značek musí vyhovovat požadavkům ČSN EN 12767 (Pasivní bezpečnost podpěrných 
konstrukcí zařízení na pozemních komunikacích) nebo musí být podpěrná konstrukce umístěna za svodidlem. Pro 
umístění značek lze využít i jiných vhodných již stávajících konstrukcí, např. sloupů veřejného osvětlení. Značky 
nesmí zasahovat do průjezdního profilu pozemní komunikace. 

2. Značky se umístí minimálně 120 cm nad úrovní vozovky a v místě, kde je nutno značku umístit do průchozího 
prostoru pro chodce minimálně 220 cm. Vnitřní okraj značky bude 50 až 200 cm od okraje vozovky nebo chodníku. 
Viditelnost dopravních značek musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti přibližně 100 m, v obci přibližně 50 m. 

3. Jako závazný předpis k umístění značek lze využít ČSN EN 12899-1 (Stálé svislé dopravní značení. Část 1: stálé 
dopravní značky) a publikaci "Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích"  (TP 65) vyd. Centrem 
dopravního výzkumu Brno. 

4. Instalaci dopravního značení a zařízení smí provádět firma s oprávněním k těmto pracím. 
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5. Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo 

doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem. 

6. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích a dle příslušných 
platných technických norem. 

7. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu. 

8. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně 
stanovené dopravní značení změnit. Povinností odpovědných organizací je zajistit osazení stanoveného dopravního 
značení ve lhůtě nejpozději do 90 dnů od nabytí účinnosti opatření obecné povahy. 

 

Odůvodnění: 

Obec Chlumec, IČ 00665673, Chlumec 10, 382 32 Chlumec podala dne 5.4.2016 žádost ve věci stanovení místní úpravy 
provozu na pozemních komunikacích. Místní úprava provozu spočívá v osazení svislého dopravního značení 2x IZ4a, IZ4b 
– Chlumec a 1x IZ4a, IZ4b – Krnín. Dále tato úprava spočívá ve vyznačení 3x vodorovného dopravního značení V5 na 
křižovatkách místních komunikacích v obci Chlumec. 

Cílem osazení navrhovaného dopravního značení je doznačení začátků a konců obcí Chlumec a Krnín a dále zdůraznění 
přednosti zprava na místních komunikacích v obci Chlumec, čímž dojde k zpřehlednění dopravní situace v této lokalitě. S 
uvedeným návrhem vyslovilo souhlas Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, 
dopravní inspektorát č.j. KRPC-2415-75/ČJ-2016-020206 ze dne 19.4.2016. Opatření obecné povahy stanovující svislé 
dopravní značení a vodorovné dopravní značení nemá omezit dopravní obslužnost tamního území. 

Na základě výše uvedené věci zpracoval zdejší správní orgán návrh opatření obecné povahy. Návrh opatření obecné 
povahy byl zveřejněn na úřední desce MěÚ Český Krumlov dne 8.4.2016 a sejmut dne 25.4.2016 a zveřejněn na úřední 
desce obce Chlumec dne 8.4.2016 a sejmut dne 10.5.2016. Dále byly dotčené osoby vyzvány, aby k návrhu opatření 
obecné povahy podávaly připomínky a námitky ve lhůtě 30 dní od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy. Tato lhůta 
vypršela dne 9.5.2016.  
 
Poučení: 
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze 
posoudit v přezkumném řízení (§ 174 odst. 2 správního řádu). Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem 
po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 
 
 
 

Bc. Marek Potclan 
referent ODSH 

  
 
 
Příloha: 

Situace dopravního značení. 
 
Obdrží: 

1. Obec Chlumec, IDDS: 9dsbun9 
2. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73 
 
3. 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 úředních deskách Městského úřadu Český Krumlov a obce Chlumec a 
současně na jejich elektronických úředních deskách po dobu 15-cti dnů. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti 
patnáctým dnem po vyvěšení. 
 
 
Vyvěšeno dne:..........................................   Sejmuto dne:.......................................... 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto opatření obecné povahy. 
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