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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
OZNÁMENÍ O NÁVRHU STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI I. TŘÍDY
Krajský úřad - Jihočeský kraj v Českých Budějovicích, odbor dopravy a silničního hospodářství podle § 124
odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách pozdějších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), jako příslušný orgán státní správy ve věcech
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích I. třídy, 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“) a podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním
provozu ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici I/4
v rámci stavby „I/4 Malenice – Lčovice SO 181“, okres Prachatice a okres Strakonice.

Návrh opatření obecné povahy ve věci 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.
Obnova vodorovného dopravní značení bude provedena dle příslušných předpisů, zejména TP 65, TP 133, ČSN
EN 1436, ČSN EN 1871, zákonů č. 13/1997 Sb., č. 361/2000 Sb. a vyhlášky č. 294/2015 Sb. v platném znění.
Vodorovné dopravní značení na celé stavbě musí být provedeno jednotným způsobem. Musí splňovat podmínky
ČSN EN 1436, vzorové listy VL 6.2 a TP 133. Materiál užitý pro provedení vodorovného značení musí být schválen
MD a RSD ČR.
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V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu byl návrh na stanovení místní úpravy provozu projednán
s příslušným orgánem Policie ČR, KŘP JčK, DI ÚO Prachatice dne 27. 11. 2020 pod č. j. KRPC-169771-1/ČJ2019-020606 bylo vydáno souhlasné stanovisko.
Návrh na stanovení místní úpravy provozu na silnici I/4 se přímo dotýká zájmů právnické osoby
pověřené výkonem vlastnických práv k této silnici I. třídy, a dále kteréhokoli účastníka silničního
provozu na silnici I/4.
V souladu s dikcí § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici I/4
v k.ú. Malenice a Lčovice, okr. Prachatice a okr. Strakonice, kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou
být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u Krajského úřadu JčK písemné připomínky a
v souladu s dikcí § 172 odst. 5 správního řádu mohou k předmětnému návrhu stanovení místní úpravy provozu,
vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo určí-li tak správní orgán i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy
mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu ke Krajskému úřadu JčK písemné
odůvodněné námitky.
Krajský úřad - Jihočeský kraj v Českých Budějovicích, odbor dopravy a silničního hospodářství podle § 172 odst.
1 správního řádu

vyzývá
dotčené osoby, aby k předmětnému návrhu stanovení místní úpravy provozu, podávaly písemné připomínky
nebo písemné odůvodněné námitky doručením Krajskému úřadu Jihočeského kraje ve lhůtě 30 dnů ode dne
jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné
povahy vydává.

Ing. Mária Čejková
vedoucí odd. silničního hospodářství

otisk úředního razítka

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

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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