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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
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 o silničním provozu“), jako příslušný orgán státní správy ve věcech
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích I. třídy, zahájil
dne 12.07.2022, na základě žádosti Města Mirovice, IČ: 00249858, Masarykovo nám. 38, 398 06 Mirovice, 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. a) zákona o silničním provozu ve věci
stanovení místní úpravy provozu na silnici I/19 v k.ú. Plíškovice, okr. Písek.

Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici I/19
v k.ú. Plíškovice, spočívá v úpravě dopravního značení u křižovatky silnice I/19 a III/0194.
Silnice III/0194 zajišťuje dopravní obslužnost mezi obcemi Draheničky, Ráztely a dopravním napojením na silnici
I/19. Silnice III/0194 v celé své délce neumožňuje bezpečné vyhnutí dvou protijedoucích vozidel, v případě, že
jedno z nich je větších rozměrů. Při výhybných pohybech je jedno z vozidel nucené vyjet na nezpevněnou
krajnici, případně až do okolní zeleně.
Návrh místní úpravy provozu se zabývá řešením průjezdu nákladních vozidel po silnici III/0194 přes Ráztely na
Draheničky a spočívá v osazení DZ B 4 (Zákaz vjezdu nákladních vozidel) pod navrženou DZ B 17 (Zákaz vjezdu
vozidel nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez) na silnici I/19 z obou směrů, jenž bude
korespondovat s dopravní situací na křižovatce v obci Ráztely (silnice III/0194 a místní komunikace vedoucí ve
směru na obec Sochovice). Na silnici I/19 bude umístěna sestava DZ (B 17 + B 4 + E 7b + E 3a) na jednom
samostatném sloupku.
Navržené dopravní značení - umístění na silnici I/19 okres Písek, Jihočeský kraj:
•
•
•
•

V odbočení ze silnice I/19 (st. 0,000 km) zamezit odbočení značkou B17(12 m) s dodatkovými tabulkami E7b a E3a
(2100 m). Značky budou umístěny ve vzdálenosti do 25 m před místem zákazu.
Ve st. 2,100 km osadit značku B17 – Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez
12 m – ve směru jízdy po směru staničení.
Ve st. 2,200 km osadit B17 – Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez 12 m –
ve směru jízdy proti staničení.
Ve st. 3,100 km osadit B17 – Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez 12 m
s dodatkovou tabulkou E3a (1000 m) – ve směru jízdy proti staničení.
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Navazující dopravní značení (bude stanoveno příslušným správním úřadem):
K zamezení průjezdu TNV (těžké nákladní vozidlo délky 10,1 metru) do obce Ráztely po komunikaci směrem od obce
Sochovice bude sjezd na tuto účelovou komunikaci omezen svislým dopravním značením. Na začátku této komunikace bude
osazena značka B17 – Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez 12 m s dodatkovou
tabulkou E3a (1100 m).
V případě takto omezeného vjezdu na silnici III/0194 je možné těžkými nákladními vozidly delších než 12 metrů využít trasu
po silnici II/175 a silnici III/1756 (z Mirovic přes Slavkovice, Pohoří, Minice, Mišovice, Svučice do Draheniček), případně po
silnici I/19, III/1734 a III/1756 (z Mirovic přes Počaply, Březnice, Drahenice do Draheniček).

Část navrženého dopravního značení na křižovatce silnice I/19 a III/0194 se nachází na v k.ú.
Počaply u Březnice, okres Příbram, Středočeský kraj.
V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu byl návrh na stanovení místní úpravy provozu projednán
s příslušným orgánem Policie ČR, KŘP JčK, DI ÚO Písek a dne 21. ledna 2022 pod č. j. KRPC-209-2/ČJ-2022020506 bylo k návrhu vydáno souhlasné stanovisko.
Návrh na stanovení místní úpravy provozu na silnici I/19 se přímo dotýká zájmů právnické osoby
pověřené výkonem vlastnických práv k této silnici I. třídy, a dále kteréhokoli účastníka silničního
provozu na silnici I/19.
V souladu s dikcí § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici I/19
v k.ú. Plíškovice, 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
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.

Ing. Mária Čejková
vedoucí odd. silničního hospodářství

otisk úředního razítka
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dní na úřední desce MÚ Mirovice, OÚ Počaply (STŘ.K.)
a KÚ Jč kraje v Českých Budějovicích a zasláno s potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí zpět zdejšímu odboru
dopravy a silničního hospodářství. (Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla
současně zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.)
Patnáctý den po vyvěšení je den doručení a den zveřejnění oznámení. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední
desce KÚ Jč kraje.
Vyvěšeno dne: ………………………………

Sejmuto dne: …………………………………

..................................................................................….

..................................................................................….

Podpis a razítko oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení a zveřejnění

Podpis a razítko oprávněné osoby
potvrzující sejmutí

Příloha: Situace s návrhem stanovení místní úpravy provozu silnice I/19 Jihočeský kraj

Obdrží se žádostí o vyvěšení na úřední desce a potvrzeného vrácení zpět:
- Krajský úřad Jč kraje, odbor kancelář ředitele, zde
- Město Mirovice
- Obec Počaply, Počaply 45, 262 72 Březnice

Obdrží
-

(DS):
Město Mirovice v zastoupení na adresu PasProRea s.r.o., Holkov 32, 382 32 Velešín
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Č.Budějovice, Lidická 49/110, České Budějovice
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – Ing. M. Brychtová

DOSS (DS):
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jč kraje, DI ÚO Písek

Dotčené osoby (dle § 172 odst. 4 a 5 správního řádu):
- doručí se veřejnou vyhláškou
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