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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

STANOVENÍ 

MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 

 

Městský úřad Kaplice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 
5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon                           
o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh, který podal 
dne 1.11.2021 

Městys Besednice, IČO 00245798, Náměstí č.p. 52, 382 81 Besednice, 
které zastupuje PasProRea s.r.o., IČO 02343100, Holkov č.p. 32, 382 32 Velešín 

(dále jen "navrhovatel"), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 172 a 173 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") opatřením obecné 
povahy 

s t a n o v í 

místní úpravu provozu na pozemních komunikacích 

• dotčené komunikace: II/157, III/14623, III/14625, III/15717, místní a účelové komunikace městyse 
Besednice 

• místo: správní území městyse Besednice 

• důvod: doplnění pasportu svislého dopravního značení a dopravního zařízení městyse Besednice 

• navrhované dopravní značení: dle přílohy, situační nákresy a tabulky DZ 

• komu stanovuje: městysu Besednice 

 

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu: 

1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dopravní značení 
musí splňovat příslušné technické normy. 

2. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu. 
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3. Osazení dopravního značení bude provedeno odbornou firmou na náklady navrhovatele a protokolárně 

předáno do správy majetkového správce silnice Správy a údržby silnic, závod Český Krumlov, (kontakt Ing. 
Alfréd Krenauer 724 018 408) a vlastníku místních a účelových komunikacích.  

4. Osazení dopravního značení zajistí navrhovatel. Za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, 
odbornou montáž dopravního značení je zodpovědný navrhovatel. 

5. Po osazení místního dopravního značení je nutno informovat orgán Policie ČR. 

6. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, 
případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité osazení 
stanoveného dopravního značení.  

 

Odůvodnění: 

Navrhovatel Městys Besednice, IČO 00245798, Náměstí č.p. 52, 382 81 Besednice, které zastupuje PasProRea 
s.r.o., IČO 02343100, Holkov č.p. 32, 382 32  Velešín podal dne 1.11.2021 návrh na místní úpravu provozu na 
pozemních komunikacích z důvodu doplnění pasportu ve  správním území městyse Besednice. K návrhu přiložil 
jednoduchou projektovou dokumentaci. Správní orgán zahájil řízení z moci úřední, upustil od projednání 
návrhu při ústním jednání spojeném s ohledáním na místě. 

Správní orgán obdržel kladné stanovisko dotčeného orgánu a majetkového správce komunikace: 

-  Policie České Republiky, krajské ředitelství Jihočeského kraje, závod Český Krumlov, Dopravní inspektorát,  
č.j. KRPC-990-72/ČJ-2021-020206 ze dne 28.5.2021 

- Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Český Krumlov, č.j. SÚSCK/17134/21 ze dne 14.9.2021 

Ve smyslu žádosti, ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, správní orgán pod č.j. 
MěÚK/30957/2021 ze dne 15.11.2021 uveřejnil v souladu s ustanovením §172 správního řádu, návrh opatření 
obecné povahy s předmětnou úpravou provozu na pozemních komunikacích. Ve lhůtě 30dní od uveřejnění 
návrhu, tj. do 21.1.2022 neobdržel správní orgán připomínky či návrhy k předmětné úpravě provozu na 
pozemní komunikaci. Správní orgán návrh posoudil a vzhledem k souhlasu dotčeného orgánu policie a 
majetkového správce komunikace a neshledal důvody, které by bránily stanovení místní úpravy provozu. 
Z těchto důvodů stanovil místní úpravu provozu na pozemních komunikacích. 

 

Vypořádání s připomínkami a námitkami dotčených osob: 
- Připomínky nebyly podány 

 
 
 
 
 
Ing. Jakub Žahourek 
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
 
 
 
Příloha: situační nákresy a tabulky DZ 
 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Účastníci řízení, na něž se opatření obecné povahy vztahuje dle § 27 správního řádu: 

Městys Besednice, Náměstí č.p. 52, 382 81 Besednice 
prostřednictvím 

1. PasProRea s.r.o., IDDS: q6v52zi 
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Dotčený orgán dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu: 

2. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, dopravní 
inspektorát, IDDS: eb8ai73 

Ostatní: + veřejná vyhláška, vyvěsit zveřejnit 
3. Městský úřad Kaplice, Odbor vnitřních věcí, Náměstí 70, 382 41 Kaplice  
4. Úřad městyse Besednice, IDDS: e2wbfia 

Na vědomí: 
5. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb 

 
 

 
 
 
Veřejná vyhláška, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3, 5 zákona o silničním provozu, bude vyvěšena na dobu 
15 dnů na úředních deskách MěÚ Kaplice, Městyse Besednice a zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový 
přístup (na elektronické úřední desce). Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce MěÚ Kaplice a 
patnáctý dne po vyvěšení je den doručení. S potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí bude opatření obecné 
povahy zasláno zpět Městskému úřadu Kaplice odboru dopravy a silničního hospodářství.  
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..........................................  Sejmuto dne: ................................................  
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