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Veřejná vyhláška 

 

O Z N Á M E N Í    O    N Á V R H U    S T A N O V E N Í 

M Í S T N Í    Ú P R A V Y    P R O V O Z U 
 

Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství jako věcně příslušný orgán 
státní správy pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a místních 
komunikacích podle § 124 odst. 6 zákona písm. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č. 361/2000 Sb.“), zahájil 
dne 27. 3. 2020 z důvodu  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 zákon č. 500/2004 Sb.“) a podle § 77 
odst. 1 písm. c) zákon č. 361/2000 Sb. ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – 
budoucí silnici II/143 (Jižní tangenta) a navazující silnici III/00354 a na souvisejících místních  
komunikacích obcí Včelná a Boršov nad Vltavou v místě nově vzniklé okružní křižovatky pod obcí 
Včelná, (viz situace, příloha oznámení). 
 

K předmětnému návrhu stanovení místní úpravy provozu na výše uvedené pozemní komunikaci bylo 
vydáno stanovisko Policie České republiky, krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje - dopravního 
inspektorátu č.j. KRPC- 37545-1/ČJ-2020-020106 ze dne 24.3.2020. Stanovisko dotčeného orgánu je 
součástí spisu vedeného pod zn. ODSH/4349/2020 So. 
 
 

Návrh stanovení místní úpravy provozu na předmětných pozemních komunikacích se přímo dotýká zájmů 
právnických osob pověřených výkonem vlastnických práv k těmto pozemním komunikacím a dále 
kteréhokoli účastníka silničního provozu na předmětné pozemní komunikaci. Tento návrh opatření 
obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu se týká umístění trvalého dopravního značení  na 
budoucí komunikaci II/143 a souvisejících stavbách s touto silnicí (cyklostezky) a dále úprav a změn 
stávajícího dopravního značení na navazujících komunikacích, přímo dotčených výstavbou nové 
komunikace na, kterou bylo vydáno stavební povolení podle zákona 183/2006 Sb. „Stavební zákon“, a 
nabylo právní moci dne 2. 8. 2019. Trvalé dopravní značení, bezprostředně související s touto stavbou je 
předmětem stanovení místní  úpravy provozu formou opatření obecné povahy dle zákona  č. 361/2000 Sb. 
 
Zároveň bude oznámení návrhu stanovení místní úpravy provozu na předmětné pozemní komunikaci 
zveřejněno dálkovým přístupem na úřední desce Magistrátu města České Budějovice na adrese www.c-
budejovice.cz. 
 
V souladu s dikcí § 172 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. může k návrhu na stanovení místní úpravy 
provozu kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo 
dotčeny, uplatnit u odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice 
písemné připomínky.  

 

 
viz rozdělovník 



č. j. ODSH/4349/2020-2 

 

 
str. 2 

 

V souladu s § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. k návrhu stanovení místní úpravy provozu na výše 
uvedené pozemní komunikaci, mohou 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 k odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města 
České Budějovice písemné odůvodněné námitky. 
 
Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice podle § 172 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb.  v y z ý v á  dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na výše 
uvedené pozemní komunikaci, podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky 
doručením odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice ve lhůtě  

 
30 dnů ode dne jeho zveřejnění. 

 
Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy 
vydává. Lhůta k podání písemných připomínek je správním orgánem stanovena v souladu s dikcí § 174 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. za podmínek definovaných v § 39 téhož zákona a lhůta k podání 
písemných odůvodněných námitek je stanovena v ustanovení § 172 odst. 5 téhož zákona. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav  Mráz 
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství  
Magistrátu města České Budějovice 
 
 
 
Toto oznámení 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 § 172 odst. 1 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 odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České 
Budějovice. 
 
Vyvěšeno dne:……………………………      Sejmuto dne:………………………………… 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 
 
 
 
Příloha:  
Situace - návrh dopravního značení   
 

 

Obdrží: 
navrhovatelé  
PRAGOPROJEKT, a.s., IDDS: 4kifr54 
  
dotčené orgány 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje - Územní odbor České Budějovice, 
dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73 
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se žádostí o vyvěšení na úředních deskách 
 
Magistrát města České Budějovice, kancelář tajemníka, úřední deska, -zde- 
Obecní úřad Planá, IDDS: 6qqb5u2 
Obecní úřad Boršov nad Vltavou, IDDS: rk5bfdx 
Obecní úřad Včelná, IDDS: pk7b5se 
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