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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 podala
Obec Kájov, IČO 00245933, Kájovská 100, 382 21 Kájov, která je na základě plné moci ze
dne 04.08.2021 zastoupena společností PasProRea s.r.o., IČO 02343100, Holkov 32, 382
32 Velešín
(dále jen "navrhovatel"), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 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-99447-2/ČJ-2022020206 ze dne 25.07.2022, a po souhlasu vlastníka komunikace, kterým je v zastoupení
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o., závod Český Krumlov, souhlasným vyjádřením
vedeným pod č. j. SÚSCK/15145/22 ze dne 20.07.2022.
opatřením obecné povahy
stanoví
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích takto:
•

Dotčené pozemní komunikace:
Silnice č. III/15910 v místě od křižovatky s ulicí Boletická po křižovatku se silnicí č. I/39
(viz dopravně inženýrské opatření v příloze).
Silnice č. III/15910 v místě od křižovatky se silnicí č. I/39 po vlakové nádraží Kájov
k domu čp. 213 (viz dopravně inženýrské opatření v příloze).
Příslušné místní a veřejně přístupné účelové komunikace, které jsou znázorněny
v dopravně inženýrském opatření v příloze.

•

V úsecích:
Viz dopravně inženýrské opatření v příloze.

•

Komu se stanovuje:
Žadateli.

•

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

Velikost dopravní značky:
Základní.

•

Doba trvání:
06:00 hodin dne 08.10.2022 do 24:00 hodin dne 09.10.2022.

•

Odpovědná osoba:
Daniel Vejvoda, tel. 602 462 163.

•

Akce:
Kulturní akce - Kájovská pouť 2022.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1. Průjezd složkám IZS bude bezpodmínečně umožněn po celou dobu trvání akce.
2. Realizace přechodné úpravy provozu je realizována v souladu s pravomocným rozhodnutím
zvláštního užívání a uzavírky komunikace vydaného pod č.j.: MUCK 86261/2022/ODSH/Is
ze dne 15.09.2022, resp. s pravomocným rozhodnutím o zvláštním užívání místních
komunikací vydané příslušným silničním správním úřadem.
3. Termín provedení přechodné úpravy provozu bude v souladu s tímto rozhodnutím, a to
pouze na dobu konání kulturní akce.
4. 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, resp. TP 66, a to odborně způsobilou osobou či firmou plně v souladu
s dopravně inženýrským opatřením v příloze.
5. 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.
6. Přechodné dopravní značení bude po dobu zvláštního užívání pozemních komunikací a
uzavírky silnice pravidelně kontrolováno a udržováno v řádném stavu.
7. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení.
Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být
schváleného typu.
8. K zajištění BESIP bude zajištěn dostatečný počet pořadatelů tak, aby byla zajištěna
bezpečnost na pozemních komunikacích v době konání akce.
9. Odpovědná osoba poučí ostatní pořadatele o nutnosti vpouštět do uzavřeného úseku silnice
č. III/15910 složky integrovaného záchranného systému, a případně další vozidla
s povolením pořadatele. Z tohoto důvodu odpovědná osoba zajistí, že pořadatelé budou
oděni do oděvu s reflexními prvky v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., a dle technických
podmínek TP 66.
10. Po osazení přechodného dopravního značení a po jeho demontáži bude zodpovědnou
osobou informován orgán Policie České republiky.
11. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené
pozemní komunikace.
12. Přechodné dopravní značení umístěné na průsečné křižovatce silnic I/39 a III/15910 musí
být umístěno tak, aby značení nezasahovalo do průjezdního profilu silnice č. I/39.
13. 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.
14. Za odborné osazení a včasnou demontáž přechodného dopravního značení zodpovídá
Daniel Vejvoda, Obec Kájov, tel. 602 462 163.
Odůvodnění:
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Navrhovatel podal návrh na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu
zajištění bezpečnosti silničního provozu v souladu s pořádáním společenské akce Kájovská
pouť 2022. K návrhu přiložil dopravně inženýrské opatření vyhotovené společností PasProRea
s. r. o., s názvem DIO Kájov – pouť z data 06/2022.
Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezením provozu na
pozemních komunikacích je nutná přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích.
Žadatel doložil kladné stanovisko orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie
Jihočeského kraje, Územního odboru Český Krumlov, dopravního inspektorátu, pod č. j. KRPC99447-2/ČJ-2022-020206 ze dne 25.07.2022.
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 značky ukládají 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 ust. § 77 odst. 5 z. č. 361/2000 Sb. návrh opatření obecné povahy nedoručuje ani se
nevyzývají dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.
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:
účastníci (doručenky)
1. PasProRea s.r.o., IDDS: q6v52zi Holkov č.p. 32, 382 32 Velešín
2. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov, IDDS: cadk8eb
Budějovická č.p. 127, Domoradice, 381 01 Český Krumlov
3. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Služba dopravní policie, dopravní inspektorát,
IDDS: eb8ai73, Tovární č.p. 165, Domoradice, 381 01 Český Krumlov
4. Krajský úřad -Jihočeský kraj, ODSH, oddělení pro územní samosprávu a státní správu v
dopravě, IDDS: kdib3rr U Zimního stadionu č.p. 1952/2, České Budějovice
5. Městský úřad Větřní, silniční správní úřad, IDDS: fjrbyba Na Žofíně č.p. 191, 382 11 Větřní
6. Obec Kájov, úřední deska, IDDS: hwhb3tm, Kájovská č.p. 100, 382 21 Kájov
7. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, 381 01 Český Krumlov
8. Město Větřní, úřední deska, IDDS: fjrbyba Na Žofíně č.p. 191, 382 11 Větřní
9. Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, IDDS: zjq4rhz
10. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, IDDS: ph9aiu3
Pražská tř. č.p. 2666/52b, České Budějovice
11. Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, IDDS: g4umvrn B. Němcové 1931/6, ČB
12. ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., IDDS: b7cdmj9 Hálkova 781/9, Č. Budějovice
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Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úředních deskách Městského úřadu
Český Krumlov, Obce Kájov, Města Větřní 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.
Zároveň musí být vyvěšeno na elektronických úředních deskách Městského úřadu Český
Krumlov, Obce Kájov, Města Větřní, 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.
Po vyvěšení zašlete ověřené kopie OOP zpět na Odbor dopravy a silničního hospodářství
Městského Úřadu Český Krumlov.

