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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 ve smyslu § 42 zákona č. 500/2004 

Sb. správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů na stanovení místní úpravy provozu na 

pozemních komunikacích, který dne 19.1.2023 podalo 

Město Mladá Vožice, IČO 00252557, Žižkovo náměstí 80, 391 43  Mladá Vožice 

(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 11.1.2023 pod č.j. KRPC-410-

24/ČJ-2023-020806 z moci úřední 

s t a n o v u j e 

podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu v souladu s § 171 až 174 správního řádu místní úpravu 

provozu na silnici č. II/137 v ulici Táborská a dále v ulicích Lomenská a Sluneční, Mladá Vožice, 

která spočívá v umístění a osazení svislých dopravních značek P 2 Hlavní pozemní komunikace, P 4 Dej 

přednost v jízdě!, IP 10a Slepá pozemní komunikace, IP 4b Jednosměrný provoz, B 2 Zákaz vjezdu všech 

vozidel, B 24a Zákaz odbočování vpravo dle přiložených grafických situací DIO (3x), které jsou nedílnou 

součástí tohoto návrhu, z důvodu výstavby nové ulice Sluneční a jejího napojení na silnici č. II/137 v ulici 

Táborská, Mladá Vožice. 

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu: 

1. Umístění dopravních značek musí odpovídat přiloženým grafickým situacím DIO (3x), které jsou 

nedílnou součástí tohoto opatření. 

2. Provedení a umístění dopravních značek s certifikátem jakosti musí být v souladu s vyhláškou č. 

294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů, technickými podmínkami TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních 

komunikacích“ a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude 

provedeno základní velikostí podle TP v reflexním provedení. 

3. Dopravní značky budou umístěny na náklady navrhovatele. Budou umístěny tak, aby neohrožovaly 

bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 

4. Při instalaci místní úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní 

komunikace. 

5. Realizaci místní úpravy provozu a osazení dopravních značek podle tohoto stanovení a grafické 

situace provede odborná osoba. 

6. Odpovědná osoba za řádné provedení úpravy dopravních značek podle tohoto stanovení je 

Mgr. Jaroslav Větrovský, tel.: 607 073 014. 
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Odůvodnění: 

Navrhovatel podal dne 19.1.2023 návrh na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

na silnici č. II/137 v ulici Táborská a dále v ulicích Lomenská a Sluneční, Mladá Vožice, z důvodu 

výstavby nové ulice Sluneční a jejího napojení na silnici č. II/137 v ulici Táborská, Mladá Vožice. 

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, tj. Město Mladá Vožice a Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. 

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. 

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. 

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 stanovení vycházel správní orgán z obsahu návrhu navrhovatele, z místní znalosti, ze 

správního uvážení a zkušeností, ze stanoviska dotčeného orgánu (Policie České republiky) a doložených 

podkladů. Návrh obsahoval formulář Návrh stanovení místní úpravy provozu, situace dopravně 

inženýrských opatření. Správní orgán sledoval předepsaný účel věci, vycházel ze skutečností, které jsou 

pro daný případ relevantní, zachoval objektivitu a nestrannost a dodržel princip rovnosti. 

Řádně umístěné dopravní značky se po jejich faktickém umístění (na základě stanovení místní úpravy 

provozu příslušným správním orgánem) stávají ze zákona vlastnictvím vlastníka příslušné pozemní 

komunikace a zároveň se stávají součástí pozemní komunikace podle § 12 zákona o pozemních 

komunikacích. V daném případě se jedná o dopravní značku P 2 Hlavní pozemní komunikace na silnici 

II/137 v ulici Táborská pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje a dopravní značky P 4 Dej přednost 

v jízdě!, IP 10a Slepá pozemní komunikace, IP 4b Jednosměrný provoz, B 2 Zákaz vjezdu všech vozidel, 

B 24a Zákaz odbočování vpravo v ulici Lomenská a Sluneční pro Město Mladá Vožice. 

Ten, kdo vlastním nákladem dopravní značky umístil a pořídil, je poté jako součást komunikace podle 

§ 12 zákona o pozemních komunikacích předá vlastníkovi pozemní komunikace a případně se strany 

dohodnou na úhradě nákladů spočívajících v údržbě. V daném případě se jedná o dopravní značku P 2 

Hlavní pozemní komunikace na silnici II/137 v ulici Táborská pro Správu a údržbu silnic Jihočeského 

kraje. Ostatní dopravní značky jsou součástí pozemních komunikací ve vlastnictví Města Mladá Vožice, 

jako navrhovatele. 

Dopravní značky požívají v návaznosti na § 12 zákona o pozemních komunikacích stejné právní ochrany 

jako pozemní komunikace a na vlastníka pozemní komunikace s tím spadají spojené povinnosti. 

Ve stanovené lhůtě byly dne 9.2.2023 uplatněny připomínky k návrhu opatření obecné povahy 

č.j. METAB 4067/2023/OD/MUrb ze dne 20.1.2023, které podal Spolek přátel dopravy, z.s., IČ 

17402727 Urbánkova 3370, 143 00  Praha 4. Připomínky byly podány na Městský úřad Tábor, Odbor 

dopravy formou datové schránky. 

Připomínky Spolku přátel dopravy, z.s.: 

OOP nezahrnuje zásady pro bezpečnost chodců a cyklistů a zavedení jednosměrného provozu, v tomto 

případě bezdůvodně, dopadá i na cyklisty. Znamená prodloužení přímých tras jízdy mezi dvěma body, 

nutnost projíždět více křižovatek, tedy potencionálně kolizních bodů, a kromě atraktivity jízdy na kole 

negativně ovlivňuje i její bezpečnost. Současně dle následujících technických předpisů musí být jízda na 

kole při úpravách dopravního značení zohledněna. 

1) vzhledem k tomu, že se jedná o místní komunikaci v obytné zástavbě, žádáme o stanovení nejvyšší 

rychlosti 30 km/h kvůli ochraně chodců a cyklistů. 
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Z tabulky vyplývá, že rychlost vozidel je zásadním parametrem pro přežití, resp. míru zranění chodce. 

ČSN 73 6110 kap. 4.1.1 „Účelem projektování místních komunikací je zajištění co největší bezpečnosti 

všech účastníků dopravy v obcích, zejména chodců a cyklistů...  

ČSN 73 6110 kap. 4.2 Bezpečnost - zajištění co nejvyšší bezpečnosti provozu na všech komunikacích v 

obcích je jedním z hlavních principů, které tato norma sleduje. K zajištění bezpečnosti všech účastníků 

provozu slouží aplikace opatření, která tato norma obsahuje. Zejména se jedná o bezpečnost chodců, 

cyklistů a osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Principy bezpečnosti provozu musí také 

obsahovat každý urbanistický návrh.  

ČSN 73 6110 kap. 8.1.2 „Příčné uspořádání provozu místní komunikace při rekonstrukcích v omezeném 

prostoru musí vytvořit příznivé podmínky jednotlivým účastníkům provozu v tomto pořadí důležitosti: 

chodci, veřejná doprava, cyklisté, motorová vozidla.“. 

2) vzhledem k absenci chodníků a tím pádem pohybu chodců vozovkou společně s vozidly, žádáme 

zvážit stanovení obytné zóny v části Lomenské bez chodníku kvůli ochraně chodců. 
 

 

ČSN 73 6110 kap. 4.1.1 „Účelem projektování místních komunikací je zajištění co největší bezpečnosti 

všech účastníků dopravy v obcích, zejména chodců a cyklistů...  

ČSN 73 6110 kap. 4.2 Bezpečnost - zajištění co nejvyšší bezpečnosti provozu na všech komunikacích v 

obcích je jedním z hlavních principů, které tato norma sleduje. K zajištění bezpečnosti všech účastníků 

provozu slouží aplikace opatření, která tato norma obsahuje. Zejména se jedná o bezpečnost chodců, 

cyklistů a osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Principy bezpečnosti provozu musí také 

obsahovat každý urbanistický návrh.  

ČSN 73 6110 kap. 8.1.2 „Příčné uspořádání provozu místní komunikace při rekonstrukcích v omezeném 

prostoru musí vytvořit příznivé podmínky jednotlivým účastníkům provozu v tomto pořadí důležitosti: 

chodci, veřejná doprava, cyklisté, motorová vozidla.“. 

3) žádáme o zachování obousměrného provozu cyklistů v Lomenské.  

Jednosměrný provoz bez povolení obousměrné jízdy cyklistů je v rozporu s bezpečností provozu – nutí 

cyklisty jezdit delší trasou, přes více křižovatek, déle po silnici II. třídy, zhoršuje prostupnost území, je v 

rozporu s obecným užitím veřejných komunikací a veřejným zájmem.  

Stačí do situace přidat doplňkovou tabulku E12a (k IP4b), E12b (k B2) a E12c (k C2 a B24). Bez nutnosti 

vodorovného značení.  

Povolení jízdy cyklistů v obou směrech na komunikaci, která je širší než 3 metry, je současně v souladu s 

platnými normami a technickými předpisy, zejména s ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací a 

TP 179 – Navrhování komunikací pro cyklisty. V obytné zóně pak bez rozlišení šířky.  

Je prokázáno zahraničními i českými studiemi, že legální obousměrná jízda cyklistů v jinak 

jednosměrných úsecích je bezpečnější než jízda ve stejném směru s ostatní dopravou: 

https://www.cistoustopou.cz/kolo/clanek/cykloobousmerky-jsou-pro-cyklisty-bezpecne-tvrdi-data-z-

prazskych-ulic-1515  

Vzhledem k šířce stávajících komunikací nic nebrání ani případnému zvýraznění obousměrného provozu 

cyklistů pomocí piktogramových koridorů (V 20) v mezikřižovatkém úseku pro zvýraznění 

obousměrného provozu jízdních kol i nad rámec TP 179, aniž by došlo k omezení dalších účastníků nebo 

zájmů.  



Č.j. METAB 15553/2023/OD/EChal str. 4 

 
Zjednosměrnění provozu s sebou nese i menší obezřetnost řidičů a vyšší dosahované rychlosti. Je tedy 

sporné, může-li dojít aspoň částečně ke zlepšení bezpečnosti provozu. 

 

 
 

ČSN 73 6110 kap. 4.1.1 „Účelem projektování místních komunikací je zajištění co největší bezpečnosti 

všech účastníků dopravy v obcích, zejména chodců a cyklistů...  

ČSN 73 6110 kap. 4.2 Bezpečnost - zajištění co nejvyšší bezpečnosti provozu na všech komunikacích v 

obcích je jedním z hlavních principů, které tato norma sleduje. K zajištění bezpečnosti všech účastníků 

provozu slouží aplikace opatření, která tato norma obsahuje. Zejména se jedná o bezpečnost chodců, 

cyklistů a osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Principy bezpečnosti provozu musí také 

obsahovat každý urbanistický návrh.  

ČSN 73 6110 kap. 8.1.2 „Příčné uspořádání provozu místní komunikace při rekonstrukcích v omezeném 

prostoru musí vytvořit příznivé podmínky jednotlivým účastníkům provozu v tomto pořadí důležitosti: 

chodci, veřejná doprava, cyklisté, motorová vozidla.“.  

ČSN 73 6110: Návrh cyklistické infrastruktury je nedílnou součástí řešení dopravní soustavy obce a má 

být především plánováním nabídky pro rozvoj této dopravy. Pro cyklistickou dopravu má být v obci 

vytvořena ucelená síť, která umožní plošnou dopravní obsluhu a kvalitní spojení potenciálních zdrojů a 

cílů, včetně širších regionálních vazeb. Trasy pro cyklisty mají být zřizovány všude, kde to prostorové 

podmínky místních komunikací umožní.  

TP 132 kap. 7 komentář k TP  

V širším pohledu je nutno při dopravním zklidňování místních komunikací využít všech možností, které 

vedou ke snížení dopravního zatížení motorovými vozidky ve městech, ať už celosíťově, nebo v určité 

části města. Tuto možnost poskytují zejména postupy organizace a regulace dopravy, zvýhodnění MHD a 

podpora cyklistické dopravy.  
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Poukazuji na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 1. 2009, č. j. 2 Ao 3/2008 - 100, podle 

něhož je při posuzování zákonnosti omezení osob dopravními značkami nutno zkoumat jeho 

proporcionalitu. To znamená, že je třeba poměřovat v kolizi stojící práva a hodnoty.  

Dále poukazuji na rozsudky Krajského soudu v Brně č. j. 64A 2/2020 – 149, č. j. 65A 2/2020 – 172, 

Městského soudu v Praze č. j. 18 A 58/2022- 47, č. j. 14 A 73/2022- 61 č. j. 11 A 126/2021- 54 a 

Nejvyššího správního soudu: 10 As 336/2017 - 46 a další, které vždy zrušily OOP, které nevyhovělo 

připomínce nebo námitce požadující cykloobousměrky. 

4) Závěr  

Celkově OOP ignoruje bezpečnost chodců a cyklistů, zhoršuje bezpečnosti i atraktivitu jízdy na kole a 

nerespektuje ČSN 736110 a TP 179.  

OOP není v souladu s ústavou zaručenými právy, mj. na ochranu zdraví.  

Shrnutí požadavků: 

1) vzhledem k tomu, že se jedná o místní komunikaci v obytné zástavbě, žádáme o stanovení nejvyšší 

rychlosti 30 km/h kvůli ochraně chodců a cyklistů 

2) vzhledem k absenci chodníků a tím pádem pohybu chodců vozovkou společně s vozidly, žádáme 

zvážit stanovení obytné zóny v části Lomenské bez chodníku kvůli ochraně chodců. 

3) žádáme o zachování obousměrného provozu cyklistů v Lomenské. 

Vypořádání s připomínkami: 

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písm. 

c) zákona o silničním provozu obdržel dne 19.1.2023 návrh ve smyslu § 42 správního řádu na stanovení 

místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, který podalo Město Mladá Vožice, IČO 00252557, 

Žižkovo náměstí 80, 391 43  Mladá Vožice. K návrhu stanovení místní úpravy provozu bylo doloženo 

z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu kladné vyjádření Policie České republiky, Dopravní 

inspektorát Tábor ze dne 11.1.2023, č.j. KRPC-410-24/ČJ-2023-020806. V souladu s § 172 odst. 1 

správního řádu a § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu projednal správní organ návrh stanovení místní 

úpravy provozu na pozemních komunikacích s dotčeným orgánem v návaznosti na § 77 odst. 2 písm. b) 

zákona o silničním provozu, t.j. Policií ČR dne 19.1.2023 (viz č.j. METAB 4112/2023/OD/MUrb ze dne 

20.1.2023). 

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy vydal pod č.j. METAB 4067/2023/OD/MUrb ze dne 20.1.2023 

Návrh opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu ve městě Mladá Vožice na silnici 

č. II/137 v ulici Táborská a dále v ulicích Lomenská a Sluneční z důvodu výstavby nové ulice Sluneční a 

jejího napojení na silnici č. II/137 v ulici Táborská, Mladá Vožice a vyzval 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 tohoto návrhu podávali písemné 

připomínky nebo písemné odůvodněné námitky u zdejšího správního orgánu. Dne 9.2.2023 byly panem 

Zbyňkem Uzlem za Spolek přátel dopravy, z.s. podány písemné připomínky k Návrhu opatření obecné 

povahy stanovení místní úpravy provozu. 

K požadavku č. 1): 

Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích je nejvyšší rychlost jízdy v obci 

stanovena na 50 km/h. Ochrana cyklistů na vozovce je dána šířkovým uspořádáním a přehledností 
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komunikace. Ulice Lomenská, Mladá Vožice mezi č.p. 578 a 502 je o šíři 3,5 m mezi obrubami a je bez 

chodníků. Stávající dlouholetá zástavba neumožňuje větší šířkové uspořádání této komunikace. Velký 

úhel odbočení do ulice Lomenská z ulice V Suchdolci, úzký prostor mezi oploceními a zdí garáže při 

odbočení do ulice Lomenská z ulice V Suchdolci, úzký profil vozovky ulice Lomenské a průměrná šíře 

vozidel jsou aspekty, které ve svém důsledku zapříčiňují nemožnost dosahování vysokých rychlostí 

v daném úseku pozemních komunikací. Zároveň předmětný úsek komunikace není yužíván prioritně jako 

průjezdní úsek, ale je využíván k dosažení místních cílů, jako jeden z příjezdů do lokality rodinných 

domů. Řidiči vozidel tedy z uvedených důvodů samovolně přizpůsobí rychlost místním podmínkám, což 

zajistí veřejný zájem v zajištění bezpečnosti provozu, chodců, cyklistů a ostatních uživatelů veřejného 

prostoru. 

K požadavku č. 2): 

Obytná zóna se z principu jejího účelu navrhuje v místech, kde pobytová funkce komunikace převládá 

nad funkcí dopravní, což je zdůrazněno jejím stavebním řešením. Ulice Lomenská, Mladá Vožice mezi 

č.p. 578 a 502 takovou pobytovou funkci postrádá, jedná se zde pouze o funkci dopravní, jako spojnice 

ulic V Suchdolci a Sluneční. Výstavba předmětných komunikací byla řádně povolena, přičemž v průběhu 

povolovacího procesu nebyl od nikoho vznesen požadavek na vybudování obytné zóny. Zároveň šířkové 

uspořádání 3,5 m mezi obrubami ulice Lomenské mezi č.p. 578 a 502 neumožňuje stavební řešení pro 

vytvoření obytné zóny. 

K požadavku č. 3): 

Ulice Lomenská, Mladá Vožice mezi č.p. 578 a 502 je o šíři 3,5 m mezi obrubami a je bez chodníků. 

Stávající dlouholetá zástavba neumožňuje větší šířkové uspořádání této komunikace. Obousměrný provoz 

cyklistů v tomto úseku pozemní komunikace odporuje ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. 

Šíře vozovky 3,5 m tedy neguje obousměrný provoz cyklistů, jelikož nejmenší dovolená šíře je 4 m. 

Norma ČSN 73 6110 právě i z důvodů ochrany cyklistů nedovoluje protisměrný pohyb cyklistů na 

jednosměrné pozemní komunikaci s nedostatečnou šířkou. V daném případě je situace navíc zhoršena 

rozhledovými poměry, zejména v místě napojení ulice Lomenská na ulici V Suchdolci. Úzký profil 

vozovky ulice Lomenské a průměrná šíře vozidel jsou aspekty, které by ve svém důsledku zapříčinili 

přímé ohrožení cyklistů jedoucích v protisměru ulicí Lomenská. Zároveň při výjezdu z ulice Lomenská 

do ulice V Suchdolci by řidiči vozidel jedoucích ulicí V Suchdolci neočekávali protisměrný výjezd z ulice 

Lomenská. To je další aspekt způsobující přímé ohrožení cyklistů jedoucích v protisměru ulicí Lomenská. 

Navíc odbočení do ulice Lomenská z ulice V Suchdolci je v úzkém prostoru mezi oploceními a zdí garáže 

s velkým úhlem odbočení a dochází zde vozidly k využití většiny šířky vozovky, což by opět zapříčinilo 

přímé ohrožení cyklistů jedoucích v protisměru ulicí Lomenská. Je nutné uvést, že cyklisté jedoucí z dané 

lokality rodinných domů mají možnost využít ulici Sluneční a dále V Suchdolci, které jsou v zástavbě 

rodinných domů, neslouží jako průjezdní úseky a tomu odpovídá i intenzita provozu na uvedených 

komunikacích. Z pohledu správního orgánu jsou tyto komunikaci vhodné pro cyklistickou dopravu právě 

z důvodu ochrany cyklistů. Další možností je využití ulice Táborská, silnice II/137, která se v daném 

úseku již nachází v obci se stanovenou nejvyšší rychlost jízdy na 50 km/h a je dostatečného šířkového 

uspořádání, což zajistí dostatečnou ochranu cyklistů pohybujících se na pozemní komunikaci. S ohledem 

na bezpečnost cyklistů a jiných účastníků provozu na pozemních komunikacích jsou tato řešení 

uživatelsky přijatelná a mnohem bezpečnější oproti variantě obousměrného provozu cyklistů v ulici 

Lomenská. Při daném členění komunikací v lokalitě a jejich šířkovém uspořádání je s ohledem na 

zachování veřejného zájmu spočívajícího v bezpečném užívání pozemních komunikací všemi účastníky a 

všemi druhy dopravy navrhovaný obousměrný provoz cyklistů v daném místě nepřijatelný a nebezpečný, 

zejména právě pro cyklisty. Správní orgán tedy zastává názor, že umožnění jízdy cyklistů v protisměru na 

této jednosměrné komunikaci ulice Lomenská by znamenalo jasné a přímé ohrožení právě pro 

zranitelnější skupinu účastníků provozu na pozemních komunikacích, tj. cyklistů. 

 

K navrhovatelem navrženému řešení stanovení místní úpravy provozu se i kladně vyjádřila Policie České 

republiky, jejímž základním úkolem je hájit zájmy bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích všech druhů dopravy (vozidel, chodců, cyklistů a ostatních účastníků). Zároveň se Policie 

České republiky vyjádřila nesouhlasně k připomínkám Spolku přátel dopravy, z.s. 

Navrhovatelem navržené řešení je dle názoru správního orgánu, kompetentních dotčených orgánů a 

institucí nejlepším možným řešením s ohledem na zachování veřejného zájmu spočívajícího v zajištění 

koordinované bezpečnosti všech účastníků různých druhů dopravy a uživatelů pozemních komunikací. 

Správní orgán se též zabýval možností variantních řešení, které by vedli k naplnění požadovaného účelu. 
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V daném místě se s ohledem na povolené a provedené stavby pozemních komunikací a stávající pozemní 

komunikace jiné řešení pro zachování bezpečného veřejného zájmu nenabízí. 

Jedná se vždy o přijmutí vyváženého řešení v daném místě s ohledem na všechny účastníky provozu, 

všechny druhy dopravy, intenzity jednotlivých druhů dopravy, atd. k zajištění bezpečnosti všech 

účastníků provozu a uživatelů pozemních komunikací. 

Nelze přijmout takové řešení, které by při upřednostnění jednoho druhu dopravy způsobilo přímé 

ohrožení účastníků provozu. Zároveň vydané opatření obecné povahy nijak nezasahuje do stávající 

organizace cyklistické dopravy v lokalitě. 

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. 

 

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 1 roku od účinnosti opatření. 

Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci. 

 

 

                                   „otisk úředního razítka“ 

 

 

Mgr. Jan Pávek, LL.M. 

vedoucí odboru dopravy 

 

 

Příloha: 3x situace DIO 

 

 

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. 
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Doručí se: 
Navrhovatel: (datovou schránkou) 

Město Mladá Vožice, IDDS: kpxbcqh 

 

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) 

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Tábor, IDDS: cadk8eb 

 

Městský úřad Tábor, Odbor vnitřních věcí, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 15  Tábor 1 se žádostí o vyvěšení. 

Městský úřad Mladá Vožice: kpxbcqh se žádostí o vyvěšení. 

 

 

1 x spis zde 
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