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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI I. TŘÍDY
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích, jako věcně
a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o provozu na PK“), v souladu s ustanovením § 171
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) a podle § 77 odst. 1 písm. b)
zákona o provozu na PK, zahájil na základě podkladů a žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České
Budějovice, Lidická 49/110, 370 07 České Budějovice,
řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
stanovuje
žadateli Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 07 České
Budějovice, IČ: 659 93 390

místní úpravu provozu silnice I/4, okr. Strakonice a Prachatice,
v rámci stavby „I/4 Malenice – Lčovice SO 181“.
Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/4 v úseku Malenice – Lčovice, spočívá v novém vodorovném a
navazujícím svislém dopravním značení po provedené stavební úpravě silnice I. třídy.
Oprava silnice I/4 proběhla ve stávající trase v délce 0,969 km. Začátek úpravy je v místě pracovní spáry v km
0,000 (lokální staničení) = 116,659 pasportní staničení silnice I/4, konec úpravy se nachází v místě pracovní
spáry v km 0,969 (lokální staničení) = 117,626 pasportní staničení silnice I/4. Délka úseku 969 m. Opravou se
zvýšila kvalita komunikace (došlo k obnově proti smykových vlastností krytu a rovnosti krytu), zvýšila se
bezpečnost a plynulost provozu.
Navrženo je vodorovné dopravní značení v bílé barvě nezvučící, které bude provedeno z materiálů s delší
životností - dvousložkovou plastickou hmotou nanášenou za studena v provedením hladkém.
Vyznačení jízdních pruhů a zpevněných krajnic bude provedeno v základním šířkovém uspořádání dle ČSN
736101.
Přílohou stanovení místní úpravy je projektová dokumentace dopravního značení v dané lokalitě silnice I/4.
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Podmínky provedení místní úpravy provozu:
1. Dopravní značení proveďte jako: stálé dopravní značení.
2. Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada.
3. Provedení dopravního značení: reflexní.
4. Provedení dopravního značení, jeho umístění, ukotvení a uchycení bude odpovídat příslušným předpisům,
zejména:
- vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,
- ČSN EN 12899-1, ČSN EN 12899-3 Stálé svislé dopravní značení, část. 1., resp. část 3.
- TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
- TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích
5. Termín provedení: bezodkladně.
Odůvodnění
Zdejší silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy zahájil dne 01. 06. 2021 pod č.j. KUJCK 61723/2021,
na základě žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 07 České
Budějovice, řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve věci stanovení místní úpravy provozu
na silnici I/4 po provedené stavební úpravě úseku Malenice – Lčovice, spočívající v novém vodorovném značení
a navazujícím svislém dopravním značení silnice I.třídy.
Návrh na úpravu dopravního značení byl odsouhlasen s Krajským ředitelstvím policie ČR, Územní odbor,
Dopravní inspektorát Prachatice dne 27. 11. 2020 pod č. j. KRPC-169771-1/ČJ-2019-020606.
Vzhledem k tomu, že navržené dopravní značení ukládá účastníkům provozu povinnost odchylnou od obecné
úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanovuje se místní úprava provozu formou opatření obecné
povahy.
Návrh opatření obecné povahy správní orgán oznámil v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu veřejnou
vyhláškou vyvěšením na své vlastní úřední desce a na úřední desce OÚ Dolní Hořice, s tím, že dotčené osoby
mohou ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění podat k návrhu opatření obecné povahy námitky či připomínky.
Návrh opatření obecné povahy byl vyvěšen na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje od 01. 06. 2021
do 02. 07. 2021, Obecního úřadu Malenice od 07. 06. 2021 do 07. 07. 2021 a na úřední desce Obecního úřadu
Lčovice od 02. 06. 2021 do 03. 07. 2021. Žádné námitky či připomínky k návrhu opatření obecné povahy správní
orgán neobdržel.
Realizace stanoveného dopravního značení přispěje ke zvýšení a plynulosti bezpečnosti silničního
provozu.

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.

JUDr. Andrea Tetourová
Vedoucí oddělení pro územní správu a státní správu v dopravě
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dní na úřední desce OÚ Malenice, OÚ Lčovice a KÚ Jč kraje
v Českých Budějovicích a zasláno s potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí zpět zdejšímu odboru dopravy
a silničního hospodářství. (Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla současně
zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.)
Patnáctý den po vyvěšení je den doručení a den zveřejnění oznámení. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední
desce KÚ Jč kraje.
Vyvěšeno dne: ………………………………

Sejmuto dne: …………………………………

..................................................................................….

..................................................................................….

Podpis a razítko oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení a zveřejnění

Podpis a razítko oprávněné osoby
potvrzující sejmutí

Příloha: 1x Situace s návrhem stanovení místní úpravy provozu

Obdrží (DS):
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Č.Budějovice, Lidická 49/110, České Budějovice

Obdrží
-

se žádostí o vyvěšení na úřední desce a potvrzeného vrácení zpět:
Krajský úřad Jč kraje, odbor kancelář ředitele, zde
OÚ Malenice
OÚ Lčovice

Dotčené osoby (dle § 172 odst. 4 a 5 správního řádu):
- doručí se veřejnou vyhláškou

DOSS (DS):
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jč kraje, DI ÚO Prachatice
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jč kraje, DI ÚO Strakonice
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