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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU 

 
Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán 
pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle § 124 odst. 6 
zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „zákon č. 361/2000 Sb.“), obdržel dne 27. 2. 2021 (doplnění žádosti dne 22. 3. 2021) žádost  
o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Lidická tř. (MK), Lidická tř.  
(silnice III/00354), Erbenova, Čelakovského, B. Němcové, Heydukova, Šumavská, Máchova, nám. Jiřího 
z Poděbrad, L. B. Schneidera, Mánesova (silnice II/156), Papírenská, J. Buděšínského, K. Lávičky,  
J. K. Chmelenského, Jana Kollára, Beránkovo nábř., Antala Staška, nám. Bratří Čapků, L. M. Pařízka 
(silnice III/15529) a Plavská (silnice III/15529) v Českých Budějovicích, silnici III/14330 v obci 
Litvínovice, silnici II/143, silnici III/14325 v obci Boršov nad Vltavou a silnici III/00354 v obci Včelná, 
kterou podala společnost ASFALT OK s.r.o., Vrbenská 511/25a, 370 01 České Budějovice,  
IČO: 28095740, zastoupena na základě plné moci Mgr. Jan Hanzal, U Tří dubů 2533/29, 370 10 České 
Budějovice, IČO: 06597670 (dále jen „žadatel“). 
 
Správní orgán v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), dále v souladu s § 77 odst. 1, odst. 2 a odst. 5 zákona  
č. 361/2000 Sb., tímto 
 

s t a n o v u j e  
 

v termínu od 27. 3. 2021 do 5. 4. 2021 
 

přechodnou úpravu provozu 
 
na pozemní komunikaci Lidická tř. (MK), Lidická tř. (silnice III/00354), Erbenova, Čelakovského,  
B. Němcové, Heydukova, Šumavská, Máchova, nám. Jiřího z Poděbrad, L. B. Schneidera, 
Mánesova (silnice II/156), Papírenská, J. Buděšínského, K. Lávičky, J. K. Chmelenského, Jana 
Kollára, Beránkovo nábř., Antala Staška, nám. Bratří Čapků, L. M. Pařízka (silnice III/15529)  
a Plavská (silnice III/15529) v Českých Budějovicích, silnici III/14330 v obci Litvínovice, silnici 
II/143, silnici III/14325 v obci Boršov nad Vltavou a silnici III/00354 v obci Včelná umístěním 
dopravního značení dle přiloženého dopravně inženýrského opatření (viz příloha). 
 
 

 
viz rozdělovník 
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Ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy je příslušným správním orgánem 
Krajský úřad Jihočeského kraje. 
 
 
Podmínky provedení a osazení: 
 
Dopravní značení bude provedeno odbornou firmou na náklady žadatele podle schváleného návrhu 
dopravně inženýrského opatření, které tvoří nedílnou součást tohoto opatření obecné povahy.   
 
Dopravní značení a dopravní zařízení, jejich umístění, ukotvení a uchycení musí být v souladu  
s příslušnými předpisy, kterými jsou zejména: vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, v platném 
znění, „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích – technické podmínky  
TP 66 (II. vydání)“. 

 
Trvalé dopravní značení, které by bylo v rozporu s přechodným značením, bude zakryto,  
popř. odstraněno. Ostatní stávající dopravní značení ve výše uvedeném úseku bude ponecháno  
beze změny. 
 
Po skončení účinnosti tohoto opatření obecné povahy bude přechodné dopravní značení neprodleně 
odstraněno a stávající dopravní značení bude uvedeno do původního stavu. 
 
V případě potřeby si Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, 
vyhrazuje právo dopravní značení doplnit, pozměnit nebo případně zcela zrušit na náklady žadatele. 
 
Toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci nenahrazuje smlouvu o nájmu 
části pozemní komunikace, rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, 
rozhodnutí o povolení uzavírky pozemní komunikace ani žádná jiná povolení pro provedení prací 
podle stavebních, vodohospodářských či jiných předpisů. 
 

Odůvodnění: 
 
Dne 27. 2. 2021 (doplnění dne 22. 3. 2021) podala společnost ASFALT OK s.r.o., Vrbenská 511/25a, 370 
01 České Budějovice, IČO: 28095740, zastoupena na základě plné moci Mgr. Jan Hanzal, U Tří dubů 
2533/29, 370 10 České Budějovice, IČO: 06597670, žádost o stanovení přechodné úpravy provozu  
na pozemní komunikaci Lidická tř. (MK), Lidická tř. (silnice III/00354), Erbenova, Čelakovského,  
B. Němcové, Heydukova, Šumavská, Máchova, nám. Jiřího z Poděbrad, L. B. Schneidera, Mánesova 
(silnice II/156), Papírenská, J. Buděšínského, K. Lávičky, J. K. Chmelenského, Jana Kollára, Beránkovo 
nábř., Antala Staška, nám. Bratří Čapků, L. M. Pařízka (silnice III/15529) a Plavská (silnice III/15529) 
v Českých Budějovicích, silnici III/14330 v obci Litvínovice, silnici II/143, silnici III/14325 v obci 
Boršov nad Vltavou a silnici III/00354 v obci Včelná a to z důvodu zajištění bezpečnosti provozu  
na pozemní komunikaci po dobu rekonstrukce železničního přejezdu na silnici III/00354 Lidická tř. 
(vlečka v ulici Papírenská). K žádosti bylo doloženo vyjádření Policie České republiky, Krajského 
ředitelství policie Jihočeského kraje - dopravního inspektorátu České Budějovice č.j. KRPC-129434-2/Čj-
2020-020106 ze dne 15. 12. 2021, vyjádření správce dotčené pozemní komunikace, tj. Správy a údržby 
silnic Jihočeského kraje, ze dne 9. 2. 2021. Správní orgán shora uvedenou žádost řádně posoudil  
a zhodnotil předmětné přechodné dopravní značení jako nezbytné pro zachování bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu v dané lokalitě. Na základě uvedených skutečností správní orgán stanovil přechodnou 
úpravu provozu na výše uvedených pozemních komunikacích tak, jak je uvedeno ve výrokové části 
tohoto opatření obecné povahy. 
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Poučení: 
 
V souladu s § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. nabývá opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem  
po vyvěšení. Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. proti opatření obecné povahy nelze podat 
opravný prostředek.   
 
 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Mráz 
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství  
Magistrátu města České Budějovice 
 
 
Příloha: 
• Dopravně inženýrské opatření 

 

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Magistrátu města 
České Budějovice a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se má 
opatření obecné povahy týkat, v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb. 
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Sejmutí 
vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (15.) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty  
a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena Magistrátu města České Budějovice, odboru 
dopravy a silničního hospodářství. 
 
 
Vyvěšeno dne:……………………………      Sejmuto dne:………………………………… 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy. 
 
 
Obdrží: 
Žadatel: 
• Mgr. Jan Hanzal, U Tří dubů 2533/29, 370 10 České Budějovice 

Dotčené orgány: 
• Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor České 

Budějovice, dopravní inspektorát, Plavská 2, 371 05 České Budějovice, IDDS: eb8ai73 
Na vědomí: 
• Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 10, 370 10 České Budějovice, IDDS: cadk8eb 
• Magistrát města České Budějovice, odbor správy veřejných statků, - zde - 
• Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. Novohradská 738/40, 370 33 České Budějovice, 

IDDS: inndrmj 
• GW BUS a.s., Pekárenská 255/77, 370 04 České Budějovice, IDDS: ujv8e5t 
• ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a. s., Žižkova tř. 1914/1a, 370 01 České Budějovice, IDDS: 

b7cdmj9 
Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí: 
• Magistrát města České Budějovice, kancelář tajemníka, úřední deska, - zde -   
• Obecní úřad Boršov nad Vltavou, IDDS: rk5bfdx 
• Obecní úřad Planá, IDDS: 6qqb5u2 
• Obecní úřad Litvínovice, IDDS: fz9bsev 
• Obecní úřad Včelná, IDDS: pk7b5se   
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