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ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
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datum: 26. 04. 2018

vyřizuje: Ing. Pavel Havlík

telefon: 386 720 375

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Návrh opatření obecné povahy – návrh na stanovení místní úpravy provozu na silnici I. třídy
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, podle § 124 odst. 4 písm. b)
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, příslušný
orgán státní správy ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnicích I. třídy, na základě souhlasného
vyjádření Policie ČR, dopravního inspektorátu Jindřichův Hradec č.j. KRPC-53054-1/ČJ-2018-020306 ze
dne 13.4. 2018 zahájil dne 26.4. 2018 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. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve věci stanovení
místní úpravy provozu na silnici I/24 v úseku obec Třeboň Holičky – obec Majdalena spočívající
v osazení následujících nových, resp. odstranění stávajících dopravních značek:
1/ na silnici I/24 za výjezdem z obce Třeboň Holičky na Suchdol nad Lužnicí v místě za vyústěním lesní
cesty (ležící na pozemku p.č. 506/2 v k.ú. Majdalena), viz situace č. 1 v příloze, se navrhuje umístit
novou dopravní značku č. B 6 „Zákaz vjezdu traktorů“ doplněnou dodatkovou tabulkou č. E 13 „Text
nebo symbol“ s údajem 7 – 19 HOD.,
2/ na silnici I/24 na vjezdu do obce Majdalena ve směru na Třeboň v místě dle přiložené situace č. 2
a dále za následující křižovatkou v Majdaleně v místě dle situace č. 3 se navrhuje odstranit stávající
dopravní značku č. B 6 s dodatkovou tabulkou č. E 13 s údajem 7 – 19 HOD.
Důvod návrhu opatření obecné povahy:
Na silnici I/24 v úseku od výjezdu z obce Majdalena až ke křižovatce v obci Třeboň Holičky platí
v současné době zákaz jízdy traktorů v době od 7 do 19 hod. Protože v opačném směru jízdy v úseku
Třeboň Holičky – Majdalena jízda traktorů zakázaná není (značení č. B 6 zde chybí), navrhuje se provést
osazení dopravní značky č. B 6 tak, aby zákaz jízdy traktorů platil i v tomto opačném směru (až k první
křižovatce v Majdaleně). Na začátku obce Majdalena a za následující křižovatkou ve směru na Třeboň
jsou na silnici I/24 osazeny dvě dopravní značky č. B 6 a platí zde zákaz jízdy traktorů v době od 7 do
19 hod. Aby v průjezdním úseku silnice I/24 obcí Majdalena byla umožněna jízda traktorů za účelem
přístupu k jednotlivým nemovitostem, navrhuje se odstranění obou dopravních značek (v opačném směru
jízda traktorů zakázaná není).
Návrh opatření obecné povahy se přímo dotýká zájmů právnické osoby pověřené výkonem vlastnických
práv k silnici I/34 a zájmů kteréhokoli účastníka silničního provozu na silnici I/34.
V souladu s dikcí § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu na stanovení místní úpravy provozu
kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny,
uplatnit u Krajského úřadu JčK písemné připomínky.
V souladu s ust. § 172 odst. 5 správního řádu mohou k návrhu na stanovení místní úpravy provozu
vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou
být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje,
odboru dopravy a silničního hospodářství, odůvodněné písemné námitky.
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Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství podle § 172 odst. 1 správního
řádu
vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu na stanovení místní úpravy provozu na silnici I/34 podaly písemné
připomínky nebo námitky doručením Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního
hospodářství, 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
odbor dopravy a silničního hospodářství
Krajský úřad Jihočeského kraje

Tento návrh musí být vyvěšen nejméně po dobu 15 dní na úřední desce Krajského úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, na úřední desce Městského úřadu Třeboň a na úřední
desce Obecního úřadu Majdalena. Patnáctý den po vyvěšení je den doručení, dnem vyvěšení je den
vyvěšení na úřední desce KÚ JčK. Návrh bude rovněž zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.
S potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí bude návrh zaslán zpět Krajskému úřadu Jihočeského kraje,
odboru dopravy a silničního hospodářství.

Vyvěšeno dne: …………………………………

Sejmuto dne: ………………………………

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

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

Podpis a razítko oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení a zveřejnění

Podpis a razítko oprávněné osoby
potvrzující sejmutí

Příloha (2x A4):
Situace umístění navrhovaného umístění, resp. odstranění dopravního značení
Obdrží (do DS) se žádostí o vyvěšení na úřední desku:
Krajský úřad Jč kraje, odbor kancelář ředitele - zde
MěÚ Třeboň, Palackého nám. 46/2, 379 01 Třeboň
OÚ Majdalena, Majdalena 78, 378 03 Majdalena
Dále obdrží (do DS):
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice
Policie ČR, KŘ policie Jč kraje, DI Jindřichův Hradec, Nádražní 567/II, 377 46 Jindřichův Hradec
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