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Veřejná vyhláška
Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici I. třídy
Krajský úřad - Jihočeský kraj v Českých Budějovicích, odbor dopravy a silničního hospodářství, podle § 124 odst.
4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách pozdějších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 361/2000 Sb.“), jako příslušný orgán státní správy ve věcech
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích I. třídy, zahájil na
základě žádosti Městyse Strážný, v zastoupení na základě plné moci právnickou osobou Gornex s.r.o.,
Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2, IČO 278 81 598, řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 a
násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a
podle § 77 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., ve věci stanovení místní úpravy provozu.
Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici I/4 v osadě Hliniště, v prostoru
křižovatky I/4 x III/14142, v katastru městyse Strážný a spočívá:
V obousměrném umístění informativního radaru pro měření rychlosti a umístění SDZ IP 22 s textem „úsek se
sníženou rychlostí“.
Ve směru od Vimperka k osazení SDZ B 20a s textem „70“ na stávající sloup veřejného osvětlení cca 100 m před
předmětnou křižovatkou.
Ve směru od Strážného k posunutí stávajícího dopravního značení B20a s textem „70“ cca o 50 m ve směru na
Strážný.
Konkrétní dopravní značení a jeho umístění je znázorněno v situaci, která je nedílnou součástí
tohoto návrhu.
Krajský úřad – Jihočeský kraj v Českých Budějovicích, odbor dopravy a silničního hospodářství, v souladu
s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu a s ustanovením § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb.,
návrh na stanovení místní úpravy provozu projednal s příslušným orgánem Policie ČR.
Návrh na stanovení místní úpravy provozu na silnici I/4 se přímo dotýká zájmů právnické osoby pověřené
výkonem vlastnických práv k této silnici I. třídy a dále kteréhokoli účastníka silničního provozu na silnici I/4.
V souladu s dikcí § 172 odst. 4 správního řádu může k výše uvedenému návrhu stanovení místní úpravy provozu
na silnici I/4, kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo
dotčeny, uplatnit u Krajského úřadu JčK písemné připomínky a v souladu s dikcí §172 odst. 5 správního řádu
mohou k předmětnému návrhu stanovení místní úpravy provozu, vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti
nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo
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určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo
dotčeny, podat proti návrhu ke Krajskému úřadu JčK písemné odůvodněné námitky.
Krajský úřad - Jihočeský kraj v Českých Budějovicích, odbor dopravy a silničního hospodářství podle § 172 odst.
1 správního řádu
vyzývá
dotčené osoby, aby k předmětnému návrhu stanovení místní úpravy provozu, podávaly písemné připomínky
nebo písemné odůvodněné námitky doručením Krajskému úřadu Jihočeského kraje ve lhůtě 30 dnů ode dne
jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné
povahy vydává.
Odůvodnění:
Zdejší úřad jako příslušný úřad ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnicích I. tř. obdržel žádost Městyse
Strážný, v zastoupení na základě plné moci právnickou osobou Gornex s.r.o., Vinohradská 2165/48, 120 00
Praha 2, IČO 278 81 598 o stanovení místní úpravy provozu na silnici I/4 v osadě Hliniště, v prostoru křižovatky
I/4 x III/14142, v katastru městyse Strážný, okr. Prachatice.
Žádost byla projednána s Policií ČR, KŘP JčK, DI Prachatice.
Protože navržená místní úprava provozu ukládá účastníkům provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy
provozu na pozemních komunikacích, stanovuje se místní úprava provozu formou opatření obecné povahy, viz
§ 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.

Ing. Mária Čejková
vedoucí odd. silničního hospodářství
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dní na úřední desce městyse Strážný a na úřední desce KÚ Jč
kraje v Českých Budějovicích a zasláno s potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí zpět zdejšímu odboru dopravy
a silničního hospodářství.
Patnáctý den po vyvěšení je den zveřejněný. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce KÚ Jč kraje.
Vyvěšeno dne: …………………………………

Sejmuto dne: …………………………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Rozdělovník:
Účastníci:
• Gornex s.r.o., Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2
• Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice.
Dotčené orgány:
• Policie ČR, KŘP JčK, DI Prachatice
Ostatní:
• Krajský úřad – Jihočeský kraj - se žádostí o vyvěšení na úřední desce a o zpětné zaslání potvrzeného
vyvěšení po dobu 30 dní – zde
• Městys Strážný - se žádostí o vyvěšení na úřední desce a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po

dobu 30 dní
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