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VĚŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

VE VĚCI STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU 
 
Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen "správní orgán") 
příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném 
znění, obdržel dne 5. 4. 2016 žádost ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, 
kterou podala obec Chlumec, IČ: 00665673, Chlumec 10, 382 32 Chlumec. 
 
Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích obce 
Chlumec spočívá:  

1. V osazení svislého dopravního značení 2 x IZ4a, IZ4b - Chlumec a 1 x IZ4a, IZ4b - Krnín 
2. Ve vyznačení 3 x vodorovného dopravního značení V5 na křižovatkách místních komunikacích 

v obci Chlumec. 
 
Správní orgán, v souvislosti s tímto návrhem opatření obecné povahy, žádá Policii České republiky o 
vyjádření. 
 
Odůvodnění: 
Důvodem navrhovaného dopravního značení je doznačení začátků a konců obce Chlumec a obce Krnín a 
dále zdůraznění přednosti zprava. 
 
Výzva: 
Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, rozhodující v přenesené 
působnosti podle ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném 
znění, v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vyzývá dotčené osoby, aby k 
návrhu opatření obecné povahy podávaly připomínky nebo námitky nejpozději do 30 dnů od zveřejnění 
tohoto návrhu. 
 
Poučení: 
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou 
být opatření obecné povahy přímo dotčeny nebo, určí-li tak správní orgán i jiné osoby, jejichž oprávněné 
zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné 
povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. 
Zmeškání úkonu nelze prominout. Nechá-li se některá osoba zastupovat, předloží zástupce písemnou plnou 
moc. 
 
 

Bc. Marek Potclan 
referent ODSH 

  
Obdrží: 
1. Obec Chlumec, IDDS: 9dsbun9 
2. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, dopravní inspektorát, 
IDDS: eb8ai73 
 
3. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01  Český Krumlov 1 
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Tento návrh musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Český Krumlov, jakožto na úřední desce 
silničního správního úřadu, který vede řízení a dále na úřední desce obce Chlumec po dobu 15-cti dnů. 
Patnáctým dnem po vyvěšení se návrh podle § 25 odst. 2 správního řádu považuje za doručené, byla-li v 
této lhůtě splněna povinnost zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup. 
 
 
Vyvěšeno dne: .......................................    Sejmuto dne: ....................................... 
 
 
Razítko, podpis orgánu, kterou potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Tento návrh musí být též zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup - na elektronické úřední desce 
příslušné obce a na elektronické úřední desce silničního správního úřadu, který vede řízení, po dobu 15- cti 
dnů. 
 
 
Vyvěšeno dne: .......................................    Sejmuto dne: ....................................... 
 
 
Razítko, podpis orgánu, kterou potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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