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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

SDĚLENÍ
Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice (dále jen „odbor dopravy“)
obdržel dne 12. 9. 2018 žádost paní Vladimíry Pražákové, Krátká 614, 373 82 Včelná o prozkoumání a
vyřešení dopravního režimu v obci Včelná, Krátká ulice. Jednalo se o odstranění SDZ B 28 z důvodu
nadbytečnosti, popřípadě vyřešení ulice jako jednosměrné komunikace od ulice Nová do ulice Úzká.
Odbor dopravy k výše uvedené žádosti sděluje následující:
Stanovení místní a přechodné úpravy je návrhové řízení. Silničnímu správnímu úřadu nebyl návrh řešení
zjednosměrnění předložen, a tudíž nemohl být projednán. Upozorňujeme, že zjednosměrnění komunikací
je nutno řešit v návaznosti pro širší území, nikoliv pouze pro jednu ulici a že žadatelem v těchto
případech bývá vlastník komunikací.
Žádost o odstranění SDZ B 28 na obou koncích komunikace ul. Krátká, silniční správní úřad projednal
v návrhovém řízení, opatřením obecné povahy, kdy na úřední desce Magistrátu města České Budějovice a
úřední desce obecního úřadu Včelná tento návrh zveřejnil. Současně si vyžádal v souladu s §77 odst. 2 a
3. zák .č. 361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích stanovisko dotčeného orgánu - PČR.
Ke zveřejněnému návrhu obdržel silniční správní úřad stanoviska a námitky, po jejichž přezkoumání a
vyhodnocení nesouhlasí s odstraněním dopravního značení B 28 v ulici Krátká v obci Včelná,
nebude tedy vydáno opatření obecné povahy, které stanoví odstranění tohoto SDZ.
Odůvodnění:
Nesouhlas s odstraněním SDZ B28 s odůvodněním potřebnosti zdůraznění zákazu stání v ulici Krátká
vyslovila obec Včelná jako vlastník komunikace, což je současně i v souladu se stanoviskem dotčeného
orgánu - PČR. Silniční správní úřad tato stanoviska plně akceptuje.
Dále, vyjádření občanů ze dne 15. -18. 11. 2018, doručené dne 20.11.2018, je pro silniční správní úřad
neakceptovatelné z důvodu zjevné nezákonnosti v něm stanovených podmínek - tedy, že podepsaní
občané vyjadřují svůj souhlas s nedodržováním zákona o pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., §25,
odst.1 a 3, kde jsou jasně stanoveny podmínky pro zastavení a stání vozidel. (citace znění vyjádření:.
Souhlasím x nesouhlasím s odstraněním značky, za těchto podmínek ….. nebude v ulici parkovat více než
2-3 auta).
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Upozorňujeme, že na kladné posouzení žádosti, zejména o trvalou změnu dopravního značení, není
právní nárok. Odbor dopravy posuzuje každý návrh individuálně, vždy se zřetelem na dopady navrhované
úpravy na dopravní situaci v okolí (širší dopravní vztahy).

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

Toto sdělení bude vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Magistrátu města České Budějovice a na úřední desce
obecního úřadu Včelná v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb. Touto vyhláškou se
sdělení doručuje všem osobám, které by byli účastníky řízení pro opatření obecné povahy, ve věci stanovení trvalé
úpravy provozu. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Poslední den této lhůty je dnem doručení.
Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (15.) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a
vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města
České Budějovice.

Vyvěšeno dne:……………………………

Sejmuto dne:…………………………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Obdrží:
navrhovatelé (dodejky)
Vladimíra Pražáková, Krátká č.p. 614, Včelná, 373 82 Boršov nad Vltavou
ostatní účastníci (dodejky)
Obec Včelná, IDDS: pk7b5se
dotčené orgány (dodejky)
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, IDDS: eb8ai73
ostatní se žádostí o zveřejnění na úřední desce
Obecní úřad Včelná, IDDS: pk7b5se
Magistrát města České Budějovice, kancelář tajemníka, úřední deska, -zde-
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