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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice, jako příslušný
správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů ( zákon o silničním provozu ), ve znění pozdějších předpisů; podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a v souladu s ustanovením § 171 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád , ve znění pozdějších předpisů

Oznamuje
vystavení návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích – návrh pasportu dopravního značení v obci Jivno – ve správním území
obce Jivno ( návrh ) k veřejnému nahlédnutí.
předkladatel návrhu je:

Obec Jivno, Jivno 34, 373 71 Rudolfov - IČ:00581411

K návrhu vydal dotčený orgán – Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje
Dopravního inspektorátu , Poštovní přihrádka č. 125, 371 05 České Budějovice , písemné stanovisko
pod Č.j.: KRPC – 9058-2/Čj-2017-020106 ze dne 24. 1. 2017 , dále předloženo ke stanovisku DI
PČR , vyjádření od autorizovaného projektanta ze dne 4. 4. 2017. Předložen souhlas Správy a
údržby silnic Jihočeského kraje, závodu České Budějovice, Nemanická 10, 370 10 České Budějovice
ze dne 5. 4. 2017 , dále od Obecního úřadu Jivno a Obec Jivno, Jivno 34, 373 71 Rudolfov IČ:00581411 ze dne 30. 3. 2017.
Souhlas se stanovením na místní úpravu provozu na místních komunikacích ve správním území obce
Jivno dle § 77 odst. 2 zákona o silničním provozu vydává odbor dopravy a silničního hospodářství
Magistrátu města České Budějovice od dne 15. 5. 2017.
Návrh dopravního značení zpracovala odborná společnost - PasProRea s. r. o., Holkov 32 , 382 32
Velešín - IČ: 02343100 , Korespondenční adresa: Homole 198 , 370 01 Homole - zahrnuje jak
zmapování současného stavu svislého dopravního značení, tak i s ohledem na stávající stav
dopravního značení, nové značky, úpravy stávajících značek, apod. (viz příloha).
Návrh je zpracován v souladu s požadavky vyhlášky Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí správné umístění dopravního značení u silnice dle zásad pro trvalé dopravní značení na
pozemních komunikacích-technické podmínky TP 65 schválených Ministerstvem dopravy České
republiky pod č.j. 52/2003-160-LEG/1 ze dne 12.12.2003 a Ministerstvem vnitra České republiky pod
čj. SC-109/96 ze dne 2. 12. 1996 (číselné a písemné označení dopravních značek dle výše uvedené
vyhlášky) a jeho údržbu po celou dobu.
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Návrh tak představuje optimální situaci v dopravním značení, v souladu s vyhláškou, technickými
podmínkami a další platnou legislativou a s přihlédnutím k místní dopravní situaci, pro zajištění
bezpečnosti a plynulosti provozu a bezpečnosti osob na pozemních komunikacích v celém katastrálním
území obce Jivno.
Vzhledem ke skutečnosti, že s ohledem na rozsah návrhu není možno jej zveřejnit na úřední desce
v úplném znění, sděluje magistrát města v souladu s § 172 odst. 2 správního řádu, že do návrhu je
možno nahlédnout na: Magistrátu města České Budějovice, odboru dopravy a silničního hospodářství,
Kněžská 19, České Budějovice, III. patro, č. dveří č. 411 a na Obecním úřadě Jivno, Jivno 34, 373
71 Rudolfov - tel.: 725 031 288
Oznámení o vystavení návrhu je zveřejněno též na www stránkách města České Budějovice
http://www.c-budejovice.cz a www stránkách obce Jivno.
Upozornění:
Podle § 172 odst. 4 správního řádu může uplatnit připomínky k návrhu kdokoli, jehož práva,
povinnosti nebo zájmy mohou být návrhem přímo dotčeny.
Námitky proti návrhu, podle § 172 odst. 5 správního řádu, mohou podat pouze 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 opatřením obecné povahy přímo dotčeny.
Lhůta pro podání námitek u správního orgánu je 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání tohoto
úkonu nelze prominout.
Návrh musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů, patnáctý den po vyvěšení oznámení se považuje
za den jeho zveřejnění a současně se tímto dnem považuje oznámení za doručené.

Ing. Jaroslav Mráz
Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Magistrátu města České Budějovice
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dní.
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující
pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. S vyznačením dne vyvěšení a sejmutí
musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět odboru dopravy a silničního hospodářství. Zároveň
žádáme o zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup a o potvrzení této
skutečnosti!

Vyvěšeno dne : ………………….

Sejmuto dne : …………………..

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Příloha:
Dokumentace „ návrh pasportu dopravního značení – v obci Jivno “
Se žádostí o vyvěšení na úřední desce obdrží :
Magistrát města České Budějovice – Informační centrum
Obecní úřad Jivno, Jivno 34, 373 71 Rudolfov

Obdrží:
Obec Jivno, Jivno 34, 373 71 Rudolfov - IČ:00581411
Obecní úřad Jivno, Jivno 34, 373 71 Rudolfov
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice, Nemanická 10, 370 10 České
Budějovice
PasProRea s. r. o., Holkov 32 , 382 32 Velešín - IČ: 02343100 , Korespondenční adresa: Homole
198 , 370 01 Homole
Dotčené orgány:
Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje, Dopravní inspektorát, Poštovní přihrádka
č. 125, 371 05 České Budějovice
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