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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU 
 

Město Vyšší Brod, Městské kulturní zařízení, 

IČ 00246191, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod 

 

(dále jen „žadatel“) podal dne 8.8.2018 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 

komunikacích dle přiloženého dopravně inženýrského opatření z důvodu pořádání akce: 

„46. ročník Plavby kuriózních plavidel“ 

Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „správní orgán“) 

příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění, 

s t a n o v u j e 

podle § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, po odsouhlasení Krajského ředitelství 

Policie Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, dopravní inspektorát viz. č.j.: KRPC-546-

219/ČJ-2018-020206 ze dne 30. července 2018, přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích 

takto:  

 

 dotčené komunikace :   

1) silnice č. II/160 od města Rožmberk nad Vlt. po křižovatku se silnicí č.II/163 (Tři veverky) 

2) silnice č. II/163 od města Vyšší Brod za křižovatku se silnicí č. II/160  

 v úseku :  viz. přiložené DIO  – silnice č. II/160 staničení  24,500 – 28,000 km 

                                                       -- silnice č. II/163 staničení  31,000 – 34,000 km 

 provedení úpravy provozu :  dle odsouhlaseného DIO v příloze 

 komu se stanovuje :                žadateli 

 důvod žádosti :                        konání akce „46. Ročník plavby kuriózních plavidel“ 

 velikost dopravní značky :     základní 

 provedení značky (typ) :        svislá dopravní značka přenosná 

 termín:                                     od  11:00 hodin  do  17:00 hodin dne 1.9.2018 

 osoba odpovědná :                  pan Ing. Miroslav Krahulec, tel.: 724347437 

                     PRŮJEZD SLOŽEK IZS NENÍ OMEZEN 
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Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu: 

1. 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, v platném znění, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních 

míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. 

2. Provedení, místo a způsob osazení PDZ musí splňovat požadavky platné legislativy (zejména 

vyhlášku MDS ČR č. 294/20145 Sb.), veškeré normy a ostatní technické předpisy (zejména dodržet 

rozměry, boční, výškové, směrové a společné umístění). Z tohoto důvodu je nezbytné, aby realizaci 

požadovaného PDZ prováděla pouze certifikovaná osoba či firma. 

3. Pořadatelé akce zajistí volný průjezd po silnici č. II/163 a č. II/160 (zejména s ohledem na 

nepovolené zastavení a stání vozidel). 

4. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po 

ukončení akce uvedeno do původního stavu. 

5. Po osazení přechodného dopravního značení a před započetím prací je nutno informovat orgán 

Policie ČR. 

6. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní 

komunikace. 

7. 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. 

8. Osazení dopravního značení zajistí Městské kulturní zařízení, organizační složka Města Vyšší Brod, 

IČO 00246191, Míru 250, 382 73, Vyšší Brod (dále jen žadatel). Odpovědná osoba za řádné 

provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž dopravního značení podle tohoto 

stanovení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné 

odstranění je Ing. Miroslav Krahulec, tel.: 724347437. 

9. Instalaci dopravního značení a zařízení smí provádět firma s oprávněním k těmto pracím. 

10. 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. K návrhu přiložil jednoduchou projektovou dokumentaci.  

Správní orgán obdržel kladné stanovisko dotčeného orgánu Policie ČR 

Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, 

a proto přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanovil. 

 

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. 

 

 

 

 

Vladimír Augsten 

referent ODaSH 
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Příloha: 
Situace dopravního značení – DIO – 3 A4 

 

 

Obdrží: 

1. Město Vyšší Brod, Městské kulturní zařízení, IDDS: 7tnbs9d 

2. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov, IDDS: cadk8eb 

3. Městský úřad Kaplice, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: b3ib5e9 

4. Město Rožmberk nad Vltavou, IDDS: cieam5i 

5. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, dopravní inspektorát, 

IDDS: eb8ai73 

6. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, IDDS: ph9aiu3 

7. Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, IDDS: g4umvrn 

8. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01  Český Krumlov 1 

9. Město Kaplice, úřední deska, IDDS: b3ib5e9 

10. Městský úřad Vyšší Brod, úřední deska, IDDS: 7tnbs9d 

11. Městský úřad Rožmberk nad Vltavou, úřední deska, IDDS: cieam5i 

 

 

 

 

 
 

 

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce 

Městského úřadu Český Krumlov, 

a dále na úředních deskách 

 Městského úřadu Vyšší Brod a Rožmberk nad Vltavou 

a sousední ORP, tj. Městského úřadu Kaplice 

 
a současně na jejich elektronických úředních deskách po dobu 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. 
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