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V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A
O P A T Ř E N Í    O B E C N É    P O V A H Y

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích                                                                                              

         Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice, jako příslušný 
správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích            
a o změnách některých zákonů ( zákon o silničním provozu ), ve znění pozdějších předpisů, na základě 
žádosti, ze dne 8. 3. 2013, podané dopravně – inženýrskou projekční kanceláří Zenkl CB s.r.o., 
Jírovcova 2, 370 02 České Budějovice, která na základě plné moci zastupuje Obec Branišov, Branišov 5, 
373 84 Dubné, po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství 
Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, Č.j.: KRPC – 10894-2/Čj-2012-020106 ze dne     
30. 1. 2013, podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a v souladu s § 171 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád)

s t a n o v í

místní úpravy provozu na místních komunikacích a na silnicích III. třídy - pasport dopravního 
značení obce Branišov – v katastrálním území Branišov u Dubného, a to formou umístění stálých
svislých dopravních značek – viz grafická část přílohy.

Podmínky provedení místní úpravy provozu:
1) Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada.
2) Platnost úpravy: TRVALÁ.
3) Bude dodržen stávající průjezdní a průchozí profil předmětných místních komunikací a rovněž na 

dotčených úsecích silnice č. III/14322 a č. III/14323. 

Důvod stanovení místní úpravy provozu: zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu a bezpečnosti 
osob na komunikacích.

Odpovědná osoba za stav dopravního značení: Ing. Eva Návarová, starostka obce Branišov,        
tel.: 602 491 512.

Další podmínky:
a) Instalaci, popř. odstranění stálých svislých dopravních značek provede odborná osoba podle 

grafické části přílohy, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.
b) Provedení dopravních značek, jejich umístění, ukotvení a uchycení bude provedeno v souladu 

s příslušnými ustanoveními zákona o silničním provozu; vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů     
č. 30/2001 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení 
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a bude splňovat zejména 

Dle rozdělovníku
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požadavky ČSN EN 12899-1 ,,Stálé svislé dopravní značení “ a požadavky TP 65 „Zásady pro 
dopravní značení na pozemních komunikacích, II. vydání“.

c) Dopravní značky přidávané  ke značkám ve stávajících sestavách musí být stejného rozměru, typu   
a  provedení jako značky stávající!!

d) Svislé dopravní značky musí být umístěny tak, aby okraj desky dopravní značky byl situován 
nejméně 0,5 m od okraje vozovky, ale ne více, než 2,0 m.
V místě chodníku musí být dopravní značka umístěna tak, aby spodní okraj desky byl umístěn 
nejméně 2,2 m nad niveletou chodníku.
Dopravní  značky  umístit  mimo  chodník  či  na  jeho  okraj,  do průchozího  profilu  prostoru pro
chodce pouze za předpokladu, že v daném místě zůstane volná šířka min. 1,5 m.
Tam  kde  by  výše  uvedené  podmínky  byly ve vzájemném rozporu, je nutno použít konzolového
sloupku.

e) Vzájemná vzdálenost mezi dopravními značkami v podélném směru musí být v obci min. 10 m, 
mimo obec min. 30 m. V případě vhodného umístění sloupů veřejného osvětlení lze k upevnění 
dopravních značek využít těchto sloupů.

Odůvodnění:

          Dne 8. 3. 2013 podala dopravně – inženýrskou projekční kanceláří Zenkl CB s.r.o., Jírovcova 2, 
370 02 České Budějovice, která na základě plné moci zastupuje Obec Branišov, Branišov 5, 373 84 
Dubné, zdejšímu správnímu orgánu žádost o stanovení místní úpravy provozu na místních 
komunikacích a na silnicích III. třídy - pasport dopravního značení obce Branišov - v katastrálním 
území Branišov u Dubného dle připojené projektové dokumentace.

          Pasport dopravního značení pro obec Branišov byl zpracován odbornou firmou na základě 
objednávky Obecního úřadu. Jako podklad sloužil Pasport dopravního značení z června roku 2005.        
Z důvodu celkového přehledu o všech dopravních značkách v území byl i tento pasport zpracován pro 
celé katastrální území obce Branišov, to znamená nejen pro místní komunikace, ale i pro silnice       
III. třídy, které územím procházejí. 

           S návrhem na stanovení místní úpravy provozu v Branišové bylo předloženo písemné vyjádření
dotčeného orgánu – Policie České republiky, Krajského ředitelství Jihočeského kraje, územního odboru
České Budějovice, Č.j.: KRPC – 10894-2/Čj-2012-020106 ze dne 30. 1. 2013.

          Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích se v tomto případě podle 
judikatury Nejvyššího správního soudu realizuje formou opatření obecné povahy podle části šesté
správního řádu. Dne 25. 4. 2013 byl návrh opatření obecné povahy Magistrátem města České 
Budějovice, odborem dopravy a silničního hospodářství, vyvěšen na úřední desce magistrátu a rovněž byl 
vyvěšen dne 25. 4. 2013 i na úřední desce  Obecního úřadu Branišov, Branišov 5, 373 84 Dubné.
Vzhledem ke skutečnosti, že s ohledem na rozsah návrhu nebylo možné jeho zveřejnění na úředních
deskách v úplném znění, tak v souladu s § 172 odst. 2 správního řádu, bylo možno do návrhu 
nahlédnout na Magistrátu města České Budějovice, odboru dopravy a silničního hospodářství, Kněžská  
19, České Budějovice, III. patro,  č. dveří č. 411, Ing. Zuzana Bartáková, tel.: 38 680 4409 a na 
Obecním úřadě Branišov, Branišov 5, 373 84 Dubné, tel.: 38 551 2769.
V rámci veřejného vystavení nebyla podána žádná připomínka ani uplatněna námitka proti návrhu 
opatření obecné povahy podle § 172 odst. 5 správního řádu.

         Po posouzení celé věci dospěl zdejší správní orgán k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy, 
kterým bude stanovena místní úprava provozu na místních komunikacích a na průtahovém úseku silnice 
č. III/14322 a č. III/14323 - pasport dopravního značení obce Branišov - v katastrálním území 
Branišov u Dubného, a to z důvodu, které jsou výše uvedeny. Všechny zákonem požadované podmínky 
pro stanovení místní úpravy provozu na místních   komunikacích a na silnicích III. třídy byly splněny.
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Poučení:

          Proti opatření  obecné povahy nelze podle § 173 odst  2 správního řádu podat opravný 
prostředek. 
          Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vzhledem ke skutečnosti, že s ohledem na rozsah pasportu jej není možno zveřejnit na úřední desce 
v úplném znění, sděluje magistrát města v souladu s § 172 odst. 2 správního řádu, že do projektové 
dokumentace je možno nahlédnout na
Magistrátu města České Budějovice, odboru dopravy a silničního hospodářství, Kněžská  19, České 
Budějovice, III. patro,  č. dveří č. 411, Ing. Zuzana Bartáková, tel.: 38 680 4409;
Obecním úřadě Branišov, 373 84 Dubné, tel.: 38 551 2769.

Opatření spolu s textovou a grafickou částí je zveřejněno též na www stránkách města České 
Budějovice http://www.c-budejovice a www stránkách obce Branišov http://www.branišov.cz.

Ing. Jaroslav Mráz
Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Magistrátu města České Budějovice

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dní.

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující 
pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. S vyznačením dne vyvěšení a sejmutí
musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět odboru dopravy a silničního hospodářství. Zároveň 
žádáme o zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup a o potvrzení této 
skutečnosti!

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha:
Dokumentace „Pasport dopravního značení obce Branišov“
1. Grafická část
2. Tabulková část
3. Textová část
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Se žádostí o vyvěšení na úřední desce obdrží :
Magistrát města České Budějovice – úřední deska
Obecní úřad Branišov, Branišov 5, 373 84 Dubné

Dále obdrží :
Obec Branišov, Branišov 5, 373 84 Dubné
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje , závod Nemanická 10,  370 10 České Budějovice
Policie ČR, Krajské ředitelství  Policie Jihočeského kraje  Dopravní inspektorát , 371 05  České 
Budějovice
Zenkl CB s.r.o., Jírovcova 2, 370 01 České Budějovice
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