Městský úřad Tábor
Odbor dopravy

*S00FX018H1OT*

Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor
Spis.značka
Číslo jednací
Oprávněná úřední osoba

S00FX018H1OT

S-META 7011/2017/EChal
METAB 54151/2017/OD/EChal
Chalupa Eduard DiS. / 381 966 284

Tábor
18.12.2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4-Krč

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
veřejnou vyhláškou
Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písm.
c) 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 návrhu na stanovení místní úpravy provozu
na pozemních komunikacích, který dne 26.1.2017 podal
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4-Krč,
které zastupuje
PRAGOPROJEKT, a.s., IČO 45272387, K Ryšánce 1668/16, Praha 4-Krč, 147 54 Praha 47
(dále jen "navrhovatel"), po předchozím projednání návrhu stanovení místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích v souladu s § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu v návaznosti na §
172 odst. 1 správního řádu s příslušným dotčeným orgánem, t.j. Policií České republiky, která
k předmětnému stanovení místní úpravy provozu vydala stanovisko dne 10.10.2017 pod č.j. KRPC-386828/ČJ-2017-020806

stanovuje
podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu v souladu s § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb. správní
řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů místní úpravu provozu“D3 0307A Tábor - Soběslav,
naváděcí SDZ na dálnici D3“ na pozemních komunikacích: silnice č. II/123, silnice č. II/137, silnice č.
II/409, silnice č. II/603, silnice č. III/1359, silnice č. III/1364, silnice č. III/1372, silnice č. III/1376,
silnice č. III/00349, silnice č. III/01910, silnice č. III/01912, silnice č. III/13531, silnice č. III/13711,
MK/Údolní ul.-Tábor, MK/Purkyňova ul.-Tábor, MK/Husova ul.-Planá nad Lužnicí, která spočívá v
umístění, osazení, úpravě a odstranění svislých dopravních značek:
Silnice č. II/123 (pozice č. 131, 132, 133, 134, 136, 137, 139)
- 3x IS 1a, 1x IS 1e, 4x IS 3a, 3x IS 3b, 1x IS 3c, 2x IS 6b (výměna), 1x IS 9b (výměna), 2x IS 3a
(zrušení), 1x IS 3b (zrušení), 4x IS 3c (zrušení)
Silnice č. II/137 (pozice č. 129, 130, 138, 140, 143, 144, 145)
- 1x IS 1a, 4x IS 1b, 3x IS 1c, 2x IS 3a, 5x IS 3b, 5x IS 3c, 1x IS 9a (výměna), 1x IS 9b (výměna), 1x IS
3b (zrušení), 6x IS 3c (zrušení), 5x IS 3d (zrušení)
Silnice č. II/409 (pozice č. 103, 105, 106, 157, 158)
- 2x IS 1a, 1x IS 1b, 1x IS 3a, 2x IS 9a, 1x IS 3c (zrušení)
Silnice č. II/603 (pozice č. 128, 146, 147)
- 1x IS 1a, 1x IS 1b, 3x IS 3a, 1x IS 9a (výměna), 2x IS 3a (zrušení), 2x IS 3b (zrušení)
Silnice č. III/1359 (pozice č. 85, 86, 96, 97)
- 2x IS 1b, 2x IS 1c, 1x IS 3c, 1x IS 3c (zrušení)
Silnice č. III/1364 (pozice č. 153)
- 1x IS 1a, 1x IS 1b
Silnice č. III/1372 (pozice č. 91)
- 1x IS 1b
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Silnice č. III/1376 (pozice č. 88, 89, 90, 98)
- 2x IS 1b, 2x IS 1c
Silnice č. III/00349 (pozice č. 108)
- 1x IS 1b, 1x IS 1c
Silnice č. III/01910 (pozice č. 160)
- 1x IS 1c
Silnice č. III/01912 (pozice č. 148, 149, 150)
- 1x IS 1b, 1x IS 1c, 2x IS 3b, 1x IS 3c, 5x IS 3c (zrušení), 1x IS 3d (zrušení), 1x IS 9a (zrušení)
Silnice č. III/13531 (pozice č. 94)
- 1x IS 1c, 1x IS 3b, 1x IS 3c (zrušení)
Silnice č. III/13711 (pozice č. 87)
- 1x IS 1a, 1x IS 1b
MK/Údolní ul.-Tábor (pozice č. 141)
- 1x IS 1c, 1x IS 3b, 1x IS 3d (zrušení)
MK/Purkyňova ul.-Tábor (pozice č. 142)
- 1x IS 1b, 2x IS 3b, 4x IS 3c (zrušení)
MK/Husova ul.-Planá nad Lužnicí (pozice č. 100)
- 1x IS 3b, 1x IS 3c, 1x IS 3c (zrušení), 1x IS 3d (zrušení)
dle přiložených grafických situací DIO (DETAIL 3 + DETAIL 4 č.v. B.4, DETAIL 6 č.v. B.6, DETAIL 7
č.v. B.7, DETAIL 8 č.v. B.8, DZ VE SRPÁVNÍM ÚZEMÍ TÁBOR-SITUACE č.v. B.17), které jsou
nedílnou součástí tohoto návrhu, z důvodu zprovoznění dálnice D3 a odlehčení dopravní situace v obcích.
Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
1. Umístění dopravního značení musí odpovídat přiloženým grafickým situacím DIO, které jsou
nedílnou součástí tohoto opatření.
2. Při realizaci místní úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní
komunikace.
3. Realizaci místní úpravy provozu a osazení dopravního značení podle tohoto stanovení a grafických
situací provede odborná osoba.
4. Odpovědná osoba za řádné provedení úpravy dopravního značení podle tohoto stanovení je QUO
s.r.o., Jiří Pejša, tel.: 737 797 202.
Odůvodnění:
Navrhovatel podal dne 26.1.2017 návrh na stanovení místní úpravy provozu “D3 0307A Tábor Soběslav, naváděcí SDZ na dálnici D3“ na pozemních komunikacích: silnice č. II/123, silnice č. II/137,
silnice č. II/409, silnice č. II/603, silnice č. III/1359, silnice č. III/1364, silnice č. III/1372, silnice č.
III/1376, silnice č. III/00349, silnice č. III/01910, silnice č. III/01912, silnice č. III/13531, silnice č.
III/13711, MK/Údolní ul.-Tábor, MK/Purkyňova ul.-Tábor, MK/Husova ul.-Planá nad Lužnicí
z důvodu zprovoznění dálnice D3 a odlehčení dopravní situace v obcích.
Návrh byl projednán v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu a § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním
provozu s příslušným dotčeným orgánem, t.j. Policií České republiky a zároveň s vlastníky dotčených
pozemních komunikací.
Městský úřad Tábor, Odbor dopravy vyzval v souladu s § 172 odst. 1, 4 a 5 správního řádu dotčené i jiné
osoby a vlastníky nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo oprávněné zájmy mohou být opatřením
obecné povahy přímo dotčeny, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu podávaly písemné
připomínky nebo písemné odůvodněné námitky u zdejšího správního orgánu a zároveň je poučil, že
zmeškání úkonu nelze prominout.
Dne 13.11.2017 pod č.j. METAB 57420/2017/OD podala Policie České republiky námitku proti návrhu
stanovení místní úpravy.
Vzhledem k tomu, že se jedná o místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, správní orgán
v souladu s § 173 správního řádu v návaznosti na § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření
obecné povahy s odůvodněním oznamuje veřejnou vyhláškou.
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Správní řád stanoví, že postup jím předvídaný se pro opatření obecné povahy uplatní tam, kde zvláštní
zákon ukládá vydat závazné opatření obecné povahy, což je naplněno ustanovením § 77 odst. 5 zákona o
silničním provozu.
Při vydání tohoto opatření obecné povahy vycházel správní orgán především z obsahu návrhu
navrhovatele, stanoviska dotčeného orgánu a doložených podkladů. Správní orgán sledoval předepsaný
účel věci, vycházel ze skutečností, které jsou pro daný případ relevantní, zachoval objektivitu a
nestrannost a dodržel princip rovnosti.
Ve stanovené lhůtě uplatnila Policie České republiky námitku proti návrhu stanovení místní úpravy ve
znění:
S navrženým dopravním značením v pozicích 88, 89, 94, 96, 100, 128, 130, 133, 134, 137, 138, 141, 142,
143, 145, 148 Policie ČR Dl Tábor - jako dotčený orgán dle zákona č. 361/2000 Sb. dle § 77 odst. 2, písm
b) nesouhlasil viz. naše vyjádření.
Policie ČR Dl Tábor požadovala doplnit další cíle v Želči ve směru od centra u rybníka a v Táboře na
silnici II/603 před MÚK s I/19 u Náchoda.
Správní orgán stanovující místní úpravu provozu se nesouhlasem dotčeného orgánu nezabývá.
Dále požadujeme návrh dopravního značení překontrolovat a uvést do souladu s nyní platnými TP100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích platných od 1. listopadu 2017.
K uvedeným námitkám správní organ uvádí:
Pozice 88 byla upravena dle požadavků původního stanoviska Policie České republiky.
Pozice 89 odpovídá požadavkům původního stanoviska Policie České republiky.
Silniční správní úřad pečlivě zvážil námitku dopravního inspektorátu Policie ČR Tábor k pozicím 94, 96,
100, 128, 134, 138 a při znalosti současného stavu a místních poměrů posoudil návrh tak, že návrhované
dopravní značení je pro potřebu plynulosti a bezpečnosti silničního provozu v posuzovaných pozicích
plně vyhovující a vhodné, zajišťující požadovaný účel. Proto zdejší silniční správní úřad značení v těchto
pozicích stanovil dle návrhu.
Pozicí 133 se správní organ nezabýval, jelikož tato pozice je osazena DZ IS 6b a původní stanovisko
odkazuje pouze na DZ IS 3.
Pozice 137 byla upravena dle požadavků původního stanoviska Policie České republiky.
Směrové tabule na pozicích 141 a 142 jsou umístěny v oblastech, do kterých by se vozidla, pro která jsou
tato omezení uvedená v původním stanovisku Policie České republiky, neměla dostat, příp. jsou před
těmito směrovými tabulemi tato omezení vyznačena na značkách IP 19 nebo IP 22.
Pozice 143 byla upravena dle požadavků původního stanoviska Policie České republiky.
Pozice 145 byla upravena dle požadavků původního stanoviska Policie České republiky, nicméně směr
Plzeň zůstává po posouzení správním orgánem vlevo, jelikož změnou vpravo dle požadavků původního
stanoviska Policie by došlo k zavádění dopravy do zastavěné části města a k markantnímu prodloužení
trasy.
Pozice 148 byla upravena dle požadavků původního stanoviska Policie České republiky.
Správní organ posoudil požadavek Policie na doplnění cíle v Želči ve směru od centra u rybníka a dospěl
k závěru, že po realizaci tohoto stanovení vyhodnotí s časovým odstupem tento požadavek a případně
stanoví požadované dopravní značení samostatným opatřením. Požadavek na doplnění na silnici II/603
před MÚK s I/19 u Náchoda vyhodnotil správní orgán jako nadbytečný, jelikož dle posouzení správního
orgánu je v tomto místě dopravní značení již osazeno v potřebném rozsahu.
S námitkou dotčeného orgánu dopravního inspektorátu Policie ČR Tábor, že se jeho nesouhlasem správní
orgán nezabývá, se správní organ neztotožňuje. Jak už z výše uvedeného vyplývá, správní orgán zveřejnil
do této doby Návrh opatření obecné povahy, v němž poskytl prostor pro podání připomínek a námitek. Ty
pak správní organ vyhodnocuje a zaujímá k nim stanovisko v odůvodnění opatření obecné povahy (což je
právě tento dokument).
Na základě výše uvedeného a v rámci zajištění souladu s veřejným zájmem na zachování bezpečnosti a
plynulosti provozu na pozemních komunikacích dospěl správní orgán k závěru, že návrhu vyhoví a
opatření obecné povahy vydá, resp. stanoví místní úpravu provozu za podmínek stanovených tímto
opatřením a za použití ustanovení právních předpisů uvedených v tomto opatření.
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Poučení:
Opatření obecné povahy nabývá podle § 173 odst. 1 správního řádu účinnosti patnáctým dnem po dni
vyvěšení veřejné vyhlášky. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u
správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal, t.j. u Městského úřadu Tábor, Odboru dopravy.
Proti opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.
Povinnost, která je stanovena zákonem a jejíž rozsah je v mezích zákona určen opatřením obecné povahy,
lze podle § 173 odst. 3 správního řádu exekučně vymáhat jedině tehdy, jestliže bylo vydáno rozhodnutí,
které existenci této povinnosti prohlásilo a v němž byla osoba, jež tuto povinnost má, jmenovitě uvedena.
Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v
přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření.
Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.
„otisk úředního razítka“
Mgr. Jan Pávek
vedoucí odboru dopravy
Příloha: situace DIO (DETAIL 3 + DETAIL 4 č.v. B.4, DETAIL 6 č.v. B.6, DETAIL 7 č.v. B.7,
DETAIL 8 č.v. B.8, DZ VE SRPÁVNÍM ÚZEMÍ TÁBOR-SITUACE č.v. B.17)
Žádáme Vás tímto o vyvěšení tohoto opatření a zároveň žádáme o zaslání potvrzení zveřejnění (vyvěšení)
po uplynutí 15-ti denní lhůty vyvěšení.
Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření.
Doručí se:
Navrhovatel: (datovou schránkou)
PRAGOPROJEKT, a.s., IDDS: 4kifr54
zastoupení pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4-Krč
Dotčené orgány: (datovou schránkou)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní
inspektorát, IDDS: eb8ai73
Ostatní: (doporučeně na doručenku, datovou schránkou)
Městský úřad Tábor, Odbor vnitřních věcí, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 15 Tábor 1 se žádostí o vyvěšení.
Městský úřad Sezimovo Ústí, IDDS: h76j9ss se žádostí o vyvěšení.
Městský úřad Planá nad Lužnicí, IDDS: 552b4yp se žádostí o vyvěšení.
Obecní úřad Skopytce, IDDS: qg8b64x se žádostí o vyvěšení.
Obecní úřad Lom, IDDS: w46ed6z se žádostí o vyvěšení.
Obecní úřad Želeč u Tábora, IDDS: xppbjs2 se žádostí o vyvěšení.
Městský úřad Chýnov, IDDS: ct6b7hu se žádostí o vyvěšení.
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
Město Tábor, Odbor dopravy, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 15 Tábor 1
Město Planá nad Lužnicí, IDDS: 552b4yp
1 x spis zde

