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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
STANOVENÍ  PŘECHODNÉ  ÚPRAVY PROVOZU 

 

 

Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice jako příslušný orgán 

státní správy pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na místních komunikacích podle §124 

odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon č. 361/2000 Sb.“), obdržel dne 1. 6. 2016 žádost subjektu:  

 

Hukot CB, z.s., Vrchlického nábř. 285/1, 370 01 České Budějovice, 

IČ: 01798910   

 

o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v ulici Na Mlýnské stoce, U Černé 

věže, Hradební, Plachého a Krajinská v Českých Budějovicích. Správní orgán v souladu 

s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon č. 500/2004 Sb.“), na základě vyjádření Policie ČR, kr. řed. - DI v Českých Budějovicích a 

dále v souladu s ustanovením §77 odst. 1 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb. tímto 

 

s t a n o v u j e  
 

přechodnou úpravu provozu 

 
 

na pozemní komunikaci v ulici Na Mlýnské stoce, U Černé věže, Hradební, Plachého a Krajinská 

v Českých Budějovicích z důvodu zachování plynulosti a bezpečnosti silničního provozu a pro 

zajištění bezpečnosti účastníků společenské akce „PLACHANDA OPEN 2016“. Přechodné dopravní 

značení bude umístěno dle dopravně inženýrského opatření (DIO), které tvoří nedílnou součást tohoto 

opatření obecné povahy. 

 

Termín:  23. 6. 2016   (DZ B28, E13 bude osazeno 7 dní předem) 
  
 

Podmínky provedení a osazení: 

1. Dopravní značení bude provedeno odbornou firmou na náklady žadatele podle schváleného návrhu 

dopravně inženýrského opatření, které tvoří nedílnou součást tohoto opatření obecné povahy.   

2. Umístění, ukotvení a uchycení dopravního značení musí být v souladu s příslušnými předpisy, 

kterými jsou zejména: vyhláška Ministerstva dopravy České republiky č. 294/2015 Sb., kterou se 

provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899–1 Stálé svislé dopravní 

značení, „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích – II. vydání TP 65“ schválené 

Ministerstvem dopravy a spojů České republiky a další souvztažné předpisy.  

 

Hukot CB, z.s. 

Vrchlického nábř. 285/1 

370 01 České Budějovice 

http://www.c-budejovice.cz/


 2. strana opatření zn. ODSH/8332/2016-Tr 

  

 

IČ: 002 44 732 DIČ: CZ 002 44 732 číslo tel. ústředny: 386 801 111 

  386 804 111 

 

3. Po skončení účinnosti tohoto opatření obecné povahy bude přechodné dopravní značení neprodleně 

odstraněno a stávající dopravní značení bude uvedeno do původního stavu. 
 

 

Odůvodnění: 
 

Dne 1. 6. 2016 podal subjekt: Hukot CB, z.s., Vrchlického nábř. 285/1, 370 01 České Budějovice, IČ: 

01798910, žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na shora uvedených pozemních 

komunikacích v Českých Budějovicích a to z důvodu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a 

pro zajištění bezpečnosti účastníků společenské akce „PLACHANDA OPEN 2016“.  

Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice v souladu s ustanovením 

§172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. návrh stanovení přechodné úpravy provozu na výše uvedené 

místní komunikaci v Českých Budějovicích projednal se správcem předmětné komunikace, žadatel 

doložil vyjádření Policie České republiky - obě písemná vyjádření tvoří podklady tohoto opatření 

obecné povahy. 

Správní orgán shora uvedenou žádost řádně posoudil a zhodnotil předmětné přechodné dopravní 

značení jako nezbytné pro zachování bezpečnosti silničního provozu v dané lokalitě. Na základě 

uvedených skutečností správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu na shora uvedených 

místních komunikacích v Českých Budějovicích tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto opatření 

obecné povahy. 

 

 

Poučení: 
 

Podle §173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. proti opatření obecné povahy nelze podat opravný 

prostředek.  V souladu s §77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. nabývá opatření obecné povahy účinnosti 

pátým dne po vyvěšení. 

 

 

  

 

Ing. Jaroslav Mráz 

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství  

Magistrátu města České Budějovice 

 
 

 

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Magistrátu města České 

Budějovice v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 a § 144 odst. 1 – 2 zákona č. 500/2004 Sb. Vývěsní lhůta 

začíná den následující po dni vyvěšení. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Sejmutí vyhlášky je možno 

následující pracovní den po posledním (15.) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být 

vyhláška neprodleně vrácena odboru dopravy  

a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice. 

 

 

Vyvěšeno dne:……………………………      Sejmuto dne:………………………………… 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 

 

Dále obdrží:  

Magistrát města České Budějovice, kancelář tajemníka – úřední deska – se žádostí o vyvěšení na 15 dnů      

-odbor správy veřejných statků  

Dotčené orgány:  

Policie České republiky, kr.řed.- DI, poštovní přihrádka 125, 371 05 České Budějovice 


