Městský úřad Český Krumlov
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 111, fax. 380 766 501
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Č.j.:
Spis. zn.:
Český Krumlov, dne:

Vladimír Augsten
380 766 509
vladimir.augsten@mu.ckrumlov.cz
MUCK 33304/2018/ODSH/Au
S-MUCK/10360/2018/ODSH/Au
22.6.2018

VĚŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
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 vu j e,
podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu,
místní úpravu provozu na pozemních komunikacích.
K uvedené místní úpravě provozu se vyjádřilo Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje, územní
odbor Český Krumlov, dopravní inspektorát dne 5. března 2018 pod č.j.: KRPC-546-45/ČJ-2018-020206.
Návrh opatření veřejné povahy byl uveřejněn, v souladu s § 172 správního řádu, dne 11.4.2018 a sejmut
dne 30.4.2018. Ve lhůtě 30 dní od doručení nepodal nikdo z vyzvaných připomínku nebo námitku.
Stanovení místní úpravy provozu:


dotčená komunikace, místo: silnice č. II/157 v intravilánu obce Chabičovice poblíž připojení
místní komunikace od Svachovi Lhotky



provedení úpravy provozu: úplné odstranění SDZ č. A22 – Jiné nebezpečí, s určeným symbolem
220-Chodec (bez náhrady).



komu se stanovuje:

navrhovateli –
Obci Mirkovice, IČ 00246000, Mirkovice 19, 382 32 Mirkovice



z důvodu:

zajištění rozhledových poměrů při výjezdu z MK na silnici II. tř.



platnost úpravy:

trvale, po nabytí účinnosti OOP



dopravní značení odstraňte: nejpozději do 30.7.2018
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Odůvodnění:
V nedávné době byly pro zajištění bezpečnosti silničního provozu instalovány informační radary
snímající rychlost vozidel vjíždějících do obce Chabičovice, a to z obou směrů. Uvedeným opatřením
došlo k výraznému poklesu porušování překročení nejvyšší povolené rychlosti při průjezdu obcí.
Správní orgán, s podporou ve stanovisku policie ČR, DI Český Krumlov, došel k závěru, že umístění
SDZ č. A22 – Jiné nebezpečí, s určeným symbolem 220 – Chodec, se jeví jako nadbytečné a zejména i
z důvodu zhoršených rozhledových poměrů v připojení MK, které je způsobeno jeho současným
umístěním, stanovuje jeho odstranění.
Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení místní úpravy provozu, a
proto stanovil místní 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.

Vladimír Augsten
referent ODaSH
Příloha:
- Fotodokumentace dopravního značení.
Obdrží:
1. Obec Mirkovice, IDDS: 2ywb4xa
2. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov, IDDS: cadk8eb
3. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, dopravní inspektorát,
IDDS: eb8ai73
4. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
5. Obec Mirkovice, úřední deska, IDDS: 2ywb4xa

Tento návrh musí být vyvěšen na úřední desce
Městského úřadu Český Krumlov,
jakožto na úřední desce správního orgánu, a na úřední desce
obecního úřadu Mirkovice,
jakožto místně příslušného obecního úřadu, po dobu 15 dnů.
Patnáctým dnem po vyvěšení se návrh podle § 25 odst. 2 správního řádu považuje za doručený, byla-li v
této lhůtě splněna povinnost zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: .......................................

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

Razítko, podpis orgánu, kterou potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

