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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
  

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU 

 
Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný orgán státní 

správy ve stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a místních 

komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích podle § 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 č. 361/2000 Sb.“), a v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.“) tímto opatřením obecné povahy 

 

s t a n o v u j e  

 

místní úpravu provozu na místní komunikaci Bachmačská v Českých Budějovicích, na základě 

žádosti Magistrátu města České Budějovice, odboru správy veřejných statků, jako zplnomocněného 

zástupce Statutárního města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice, 

IČO: 00244732.  

 

Předmětem opatření obecné povahy ve věci místní úpravy provozu na pozemní komunikaci je:  

Odstranění níže uvedeného dopravního značení na místní komunikaci Bachmačská v Českých 

Budějovicích - viz příloha.    
 

Jedná se o následující dopravní značení: 

• 1x DZ č. B28 „Zákaz zastavení“ 

 

Návrh místní úpravy provozu byl projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie 

Jihočeského kraje, Územním odborem České Budějovice, Dopravním inspektorátem České Budějovice, 

který k návrhu místní úpravy vydal písemné stanovisko Č.j. KRPC-28199-2/Čj-2020-020106  

ze dne 27. 2. 2020 a se správcem dotčených pozemních komunikací, tj. Magistrátem města České 

Budějovice, odborem správy veřejných statků ze dne 24. 2. 2020, který je v tomto případně zároveň 

žadatelem. 

 

Důvod stanovení místní úpravy provozu:  

Opakovaný podnět občanů – nadbytečnost předmětného dopravního značení. 

 

 

 

 

viz rozdělovník 

http://www.c-budejovice.cz/
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Podmínky provedení a osazení: 

Dopravní značení bude realizováno odbornou firmou na náklady žadatele podle schváleného návrhu, 

který tvoří nedílnou součást tohoto opatření obecné povahy (viz příloha).  

 

Dopravní značení a dopravní zařízení, jejich umístění, ukotvení a uchycení bude v souladu  

s příslušnými předpisy, kterými jsou zejména: vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 

provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, v platném 

znění, ČSN EN 12899–1 Stálé svislé dopravní značení, „Zásady pro dopravní značení na pozemních 

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

– technické podmínky TP 133“ a další souvztažné předpisy.  

 

O d ů v o d n ě n í :  

 

Dne 25. 2. 2020 podal žadatel: Magistrát města České Budějovice, odbor správy veřejných statků,  

nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice, IČO: 00244732, žádost o stanovení místní 

úpravy provozu na pozemní komunikaci. Úprava se týká odstranění dopravního značení na místní 

komunikaci Bachmačská v Českých Budějovicích dle přiloženého dopravně inženýrského opatření.  

 

Žadatel k žádosti předložil předchozí písemné stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství 

policie Jihočeského kraje, Územního odboru České Budějovice, Dopravního inspektorátu České 

Budějovice Č.j. KRPC-28199-2/Čj-2020-020106 ze dne 27. 2. 2020, stanovisko správce dotčené pozemní 

komunikace (totožný s žadatelem) ze dne 24. 2. 2020 a návrh dopravně inženýrského opatření. 

 

Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, oznámil dne 8. 6. 2020  

pod č.j.: ODSH/2933/2020-2 (zn. ODSH/2933/2020 Ho) veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné 

povahy a výzvu k uplatnění připomínek nebo námitek. Návrh opatření obecné povahy byl vyvěšen  

na úřední desce dne 9. 6. 2020 a sejmut dne 25. 6. 2020. Tento návrh opatření obecné povahy  

byl vyvěšen též dálkovým přístupem na elektronické úřední desce Magistrátu města České Budějovice. 

V průběhu správního řízení nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky. 

 

Na základě výše uvedených skutečností a po posouzení celé věci dospěl správní orgán k závěru,  

že vydá toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena místní úprava provozu místní komunikaci 

Bachmačská v Českých Budějovicích dle přiloženého dopravně inženýrského opatření, a to z důvodu, 

které jsou výše uvedeny. Všechny zákonem požadované podmínky pro stanovení místní úpravy provozu  

na pozemní komunikaci byly splněny. 

 

P o u č e n í :  

 

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 

 

 

  

 

 

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 § 173 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 
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údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena Magistrátu města České Budějovice, odboru dopravy  

a silničního hospodářství. 

 

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

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy. 

 

 

 

Příloha:  

Dokumentace – dopravně inženýrské opatření (situace) 

 

Obdrží: 

Žadatel: 

• Magistrát města České Budějovice, odbor správy veřejných statků, - zde - 

Dotčené orgány: 

• Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor České 

Budějovice, dopravní inspektorát, Plavská 2, 371 05 České Budějovice, IDDS: eb8ai73 

Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí: 

• Magistrát města České Budějovice, kancelář tajemníka, úřední deska, - zde -  

- se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů, vyznačení data vyvěšení a sejmutí  

a vrácení zpět Magistrátu města České Budějovice, odboru dopravy a silničního hospodářství  

a současně o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup 

 

 

 


