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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
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 (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších
předpisů, postupem v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění (dále jen „správní řád“), na základě písemné žádosti podané dne 13.06.2022 obcí
Hranice, Hranice 86, 374 01 Trhové Sviny, IČ: 00581364, (dále jen „žadatel“) r o z h o d l podle
ust. § 77 odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

o stanovení místní úpravy provozu
zrušení stávajícího svislého dopravního značení na silnici III/15425 v k.ú. Hranice u Nových Hradů
umístěného dle fotodokumentace přiložené k žádosti:
2 x B 20 a „30“

Nejvyšší dovolená rychlost

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
1. Předmětné dopravní značení bude demontováno správcem silnice nejpozději do termínu
31.12.2022.
2. Demontáž předmětného dopravního značení bude provedena v rozsahu přiložené
fotodokumentace umístění stávajícího svislého dopravního značení, která je nedílnou součástí
tohoto stanovení.
3. Při demontáži předmětného dopravního značení nesmí dojít ke znečištění nebo poškození
dotčených pozemků komunikací.

4. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může odbor dopravy a silničního
hospodářství Městského úřadu Trhové Sviny stanovit dopravní značení, případně stanovené
dopravní značení změnit.
Odůvodnění:
Dne 13.06.2022 podala Obec Hranice, Hranice 86, 374 01 Trhové Sviny, IČ: 00581364 žádost
o stanovení místní úpravy provozu na silnici III/15425 – zrušení stávajícího svislého dopravního
značení umístěného z obou směrů cca 70 m od křižovatky silnice III/15425 s místní komunikací
na parcele č. KN 1170 v k.ú. Hranice u Nových Hradů v osadě Trpnouze na základě posudku
„Bezpečnostní inspekce směrového oblouku na silnici III/15425, Hranice“ z 05.2022, zpracovaného
auditorem bezpečnosti pozemních komunikací Ing. Martinem Jáchymem. Zdejší úřad oznámil dne
01.07.2022 pod č.j. MUTS/17329/22/Or veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné povahy. Ten
vyvěsil zdejší úřad na úřední desku a též dálkovým přístupem. To stejné vykonala i obec Hranice.
Žadatel k žádosti předložil písemné stanovisko Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihočeského
kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát České Budějovice, písemným
stanoviskem pod č.j. KRPC-63761-1/ČJ-2022-020106 ze dne 17.05.2022 a písemné vyjádření
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje p.o., závod České Budějovice, ze dne 19.05.2022.
Dotčené osoby byly v návrhu opatření obecné povahy dle § 171 a násl. správního řádu vyzvány,
aby podávaly písemně své připomínky nebo námitky. K návrhu opatření obecné povahy mohl
kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny,
uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti
nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohly být opatřením obecné povahy přímo
dotčeny, mohli podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ve lhůtě
30 dnů ode dne jeho zveřejnění.
Rozhodnutí o námitkách:
Námitky dle ust. § 172 odst. 5 správního řádu nebyly uplatněny.
Odůvodnění rozhodnutí o námitkách:
Vzhledem k tomu, že námitky dle ust. § 172 odst. 5 správního řádu nebyly uplatněny, není třeba
rozhodnutí o námitkách odůvodňovat.
Poučení:
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti
opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 správního řádu).

Za správnost:
Vlasta Oriniaková, DiS.
oprávněná úřední osoba
referentka odboru dopravy a silničního hospodářství
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Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno 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.
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno 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 umístění stávajícího předmětného SDZ
Obdrží:
Navrhovatelé (DS):
Obec Hranice
Ostatní účastníci (DS):
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., závod České Budějovice
Dotčené orgány (DS):
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jč kraje, Územní odbor, DI České Budějovice
Na vědomí (DS):
Obecní úřad Hranice, na vyvěšení
Městský úřad Trhové Sviny, na vyvěšení, zde
Vlastní
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