
 
MĚSTSKÝ ÚŘAD TRHOVÉ SVINY 

Odbor dopravy a silničního hospodářství 

 

 
 

  MUTSX00B2NYK  
Obec Hranice 
Hranice 86 
374 01  Trhové Sviny 
IČ: 00581364 
 

 
 Spisová zn.: DOP/2728/22/Or 
 Číslo jednací: MUTS/17329/22/Or 

 
Značka: 
Vyřizuje: 

DZ - 74 
Vlasta Oriniaková, DiS. 

 Telefon: 386 301 420 
 E-mail: oriniakova@tsviny.cz 
 Datum: 01.07.2022 

 
 

N Á V R H  O P A T Ř E N Í  O B E C N É  P O V A H Y  
 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  
 
Dne 13.06.2022 podala Obec Hranice, Hranice 86, 374 01 Trhové Sviny, IČ: 00581364, žádost 
o vydání stanovení místní úpravy provozu na silnici III/15425 v katastrálním území Hranice 
u Nových Hradů za účelem rušení stávajícího svislého dopravního značení dle fotodokumentace 
přiložené k žádosti: 
 
2 x B 20 a „30“  Nejvyšší dovolená rychlost 
 
Důvod stanovení místní úpravy: 
Důvodem návrhu rušení uvedeného svislého dopravního značení, vyznačeného v příloze, je závěr 
bezpečnostní inspekce předmětného úseku silnice III/15425 v katastrálním území Hranice 
u Nových Hradů, zpracované auditorem bezpečnosti pozemních komunikací v květnu 2022. 
K navržené úpravě se souhlasně vyjádřil dotčený orgán – Policie ČR, Krajské ředitelství policie 
Jihočeského kraje, Územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát České Budějovice 
písemným sdělením ze dne 17.05.2022 pod č.j. KRPC-63761-1/ČJ-2022-020106 a správce silnice – 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., závod České Budějovice písemným vyjádřením 
ze dne 19.05.2022. 
 
Výzva: 
Městský úřad Trhové Sviny - odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad 
příslušný rozhodovat ve smyslu § 124 odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon 
o silničním provozu“), postupem v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření 
podávaly připomínky nebo námitky nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto opatření. 
 
Poučení: 
K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být 
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. 

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického 
práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou rovněž podat proti návrhu 



Stránka 2 z 2 

opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu  ve lhůtě 30 dnů 
ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.  

Nechá – li se některá osoba zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Do podkladů návrhu opatření lze nahlédnout ve lhůtě shora uvedené na Městském úřadě Trhové 
Sviny – odbor dopravy a silničního hospodářství, Bezručova 1150, 374 01 Trhové Sviny, v úřední 
dny: pondělí, středa 8,00 – 17,00 hod., pátek 8,00 – 11,00 hod. 
 

 
 
 
 
Vlasta Oriniaková, DiS. 
oprávněná úřední osoba 
referentka Odboru dopravy a silničního hospodářství 
 
 
Tento návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce města 
Trhové Sviny, a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
 
Vyvěšeno dne:  ……………………………                                                 Sejmuto dne:  ………………………………… 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto návrhu. 
 
 
Tento návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce obce 
Hranice, a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
 
Vyvěšeno dne:  ……………………………                                                  Sejmuto dne:  ………………………………… 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto návrhu. 
 
 
 
Příloha: 
Fotodokumentace stávajících rušených značek 

Obdrží (DS): 
Obec Hranice 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., závod České Budějovice 
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jč kraje, Územní odbor, DI České Budějovice 
Obecní úřad Hranice, na vyvěšení 
Městský úřad Trhové Sviny, na vyvěšení, zde 

Vlastní 
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