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V E Ř E J  N Á   V  Y H L Á  Š  K  A  
 

Návrh opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu 
na silnicích I. třídy 

 
Krajský úřad - Jihočeský kraj v Českých Budějovicích, odbor dopravy a silničního hospodářství podle § 124 
odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách pozdějších 
zákonů, (dále jen „zákon o silničním provozu“), jako příslušný orgán státní správy ve věci stanovení místní 
úpravy provozu na silnicích I/3, I/4, I/19, I/20, I/22, I/23, I/24, I/29 a I/34 okr. Tábor, České Budějovice, 
Strakonice, Písek, Prachatice a Jindřichův Hradec, vyvolané rozšířením systému elektronického mýtného 
systému na silnicích I/19, I/20 a I/34 na území Jihočeského kraje (viz grafická příloha), v souladu 
s ustanovením § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 171 a § 173 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), po 
projednání s dotčenými orgány Policie ČR, a po posouzení žádosti zahájil řízení o návrhu opatření obecné 
povahy na základě žádosti, kterou podala dne 10. 09. 2019  
 

právnická osoba 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 659 93 390, 

zastoupená na základě plné moci právnickou osobou  
PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČO: 452 72 387 

 
Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnicích I/3, I/4, I/19, I/20, I/22, 
I/23, I/24, I/29 a I/34 (viz. grafická příloha), okr. Tábor, České Budějovice, Strakonice, Písek, Prachatice 
a Jindřichův Hradec spočívá v doplnění/úpravě svislého dopravního značení nově zpoplatněných úseků (el. 
mýtný systém) silnice I/19, I/20 a I/34 na území Jihočeského kraje dle grafické přílohy:  

- TECHNICKÁ ZPRÁVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ (č. přílohy 1) 

- SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ – SILNICE I/19 (č. přílohy 2.1) 

- SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ – SILNICE I/20, 1. ČÁST (č. přílohy 2.2.1) 

- SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ – SILNICE I/20, 2. ČÁST (č. přílohy 2.2.1) 

- SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ – SILNICE I/34, (č. přílohy 2.3) 
 

Návrh stanovení místní úpravy byl projednán, v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu, 
s příslušnými orgány Policie ČR, KŘPJčK – OSDP České Budějovice pod č.j.: KRPC-124463-1/ČJ-2019-0200DP 
ze dne 17. 09. 2019 a č.j.: KPRC-134530-1/ČJ-2019-0200DP ze dne 10. 10. 2019, DI Tábor pod č.j.: KRPC-
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777-808/ČJ-2019-020806 ze dne 09. 10. 2019 a 22. 10. 2019, DI České Budějovice č.j.: KRPC-135498-1/Čj-
2019-020106 ze dne 22. 10. 2019, DI Písek pod č.j.: KRPC-124369-4/ČJ-2019-020506-I ze dne 23. 10. 2019, 
DI Strakonice pod č.j.: KRPC-133564-1/ČJ-2019-020706 ze dne 01. 10. 2019, DI Prachatice pod č.j.: KPRC-
125348-1/ČJ-2019-020606 ze dne 16. 09. 2019, DI Jindřichův Hradec pod č.j.: KRPC-140702-1/ČJ-2019-
020306 ze dne 16. 10. 2019,  
 
Návrh na stanovení místní úpravy provozu na silnicích I. tř. se přímo dotýká zájmů právnické osoby pověřené 
výkonem vlastnických práv k těmto silnicím I. třídy a dále kteréhokoli účastníka silničního provozu na silnicích 
I/3, I/4, I/19, I/20, I/22, I/23, I/24, I/29 a I/34 (viz. grafická příloha), okr. Tábor, České Budějovice, 
Strakonice, Písek, Prachatice a Jindřichův Hradec. 

V souladu s dikcí § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnicích I/3, 

I/4, I/19, I/20, I/22, I/23, I/24, I/29 a I/34 (viz. grafická příloha), okr. Tábor, České Budějovice, Strakonice, 
Písek, Prachatice a Jindřichův Hradec, kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením 
obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u Krajského úřadu JčK písemné připomínky a v souladu s dikcí § 172 
odst. 5 správního řádu mohou k předmětnému návrhu stanovení místní úpravy provozu, vlastníci nemovitostí, 
jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné 
povahy přímo dotčeny, nebo určí-li tak správní orgán i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být tímto 
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu ke Krajskému úřadu JčK písemné odůvodněné 
námitky. 

Krajský úřad – Jihočeský kraj v Českých Budějovicích, odbor dopravy a silničního hospodářství podle § 172 
odst. 1 správního řádu v návaznosti na § 39 odst. 1 správního řádu a s odkazem na ustanovení § 177 odst. 1 
správního řádu 
 

v y z ý v á  
 

dotčené osoby, aby k předmětnému návrhu stanovení místní úpravy provozu, podávaly písemné připomínky 
nebo písemné odůvodněné námitky doručením Krajskému úřadu Jihočeského kraje ve lhůtě 30 dnů ode dne 
jeho zveřejnění. Dnem zveřejnění návrhu opatření obecné povahy je podle § 172 odst. 1 správního řádu den, 
kdy byl návrh opatření obecné povahy doručen veřejnou vyhláškou (tj. 15 dne po vyvěšení na úřední desce 
Krajského úřadu JčK). Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření 
obecné povahy vydává. 

Odůvodnění: 
Toto oznámení je vydáno na základě žádosti právnické osoby Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 
140 00 Praha 4, IČO: 659 93 390, zastoupená na základě plné moci právnickou osobou PRAGOPROJEKT, a.s., 
K Ryšánce 16/1668, 147 54 Praha 4, IČO: 452 72 387 a má zajistit označení nově zpoplatněných úseků silnic 
I/19, I/20 a I/34 na území Jihočeského kraje, v rozsahu určeném vyhláškou č. 470/2012 Sb., o užívání 
pozemních komunikací zpoplatněných mýtem, ve znění pozdějších předpisů k 01. 01. 2020. 

Ing. Mária Čejková 
vedoucí oddělení silničního hospodářství 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dní na úředních deskách OÚ Opařany, OÚ Drhovice, 
OÚ Dražice, MěÚ Tábor, MěÚ Chýnov, OÚ Dolní Hořice, OÚ Sedlec, OÚ Pištín, OÚ Dasný, MM České 
Budějovice, MěÚ Lišov, OÚ Štěpánovice, OÚ Lnáře, OÚ Tchořovice, MěÚ Blatná, MěÚ Sedlice, MěÚ Vodňany, 
MěÚ Písek, MěÚ Protivín, MěÚ Třeboň, OÚ Novosedly nad Nežárkou, MěÚ Stráž nad Nežárkou, OÚ Lásenice, 
OÚ Dolní Žďár, MěÚ Jindřichův Hradec, OÚ Jarošov nad Nežárkou, MěÚ Nová Včelnice, OÚ Vlčetínec a na 
úřední desce KÚ Jč kraje v Českých Budějovicích. Písemnost s potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí bude 
zasláno zpět zdejšímu odboru dopravy a silničního hospodářství. 
Patnáctý den po vyvěšení je den doručení a den zveřejnění oznámení. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na 
úřední desce KÚ Jč kraje. 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:  …………………………………   Sejmuto dne:  ………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
..................................................................................….                                                                          ..................................................................................….  

Podpis a razítko oprávněné osoby                                                             Podpis a razítko oprávněné osoby  
 potvrzující vyvěšení a zveřejnění                                                                              potvrzující sejmutí 

Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla současně zveřejněna i způsobem 
umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu. 

 

Příloha: 
- TECHNICKÁ ZPRÁVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ (č. přílohy 1) 

- SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ – SILNICE I/19 (č. přílohy 2.1) 

- SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ – SILNICE I/20, 1. ČÁST (č. přílohy 2.2.1) 

- SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ – SILNICE I/20, 2. ČÁST (č. přílohy 2.2.1) 

- SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ – SILNICE I/34, (č. přílohy 2.3) 
 

Obdrží: 

Rozdělovník:  

Účastnící (m. doručenka/DS): 
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4- prostřednictvím PRAGOPROJEKT, 

a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Lidická 49/110, České Budějovice 

Dotčené osoby (dle § 172 odst. 4 a 5 správního řádu): 
- doručí se veřejnou vyhláškou 

Ostatní (DS): 
- Krajský úřad Jč kraje, odbor kancelář ředitele, zde – se žádosti o vyvěšení po dobu 30 ti dnů 

a potvrzeného vrácení zpět  
- OÚ Opařany – se žádosti o vyvěšení po dobu 30 ti dnů a potvrzeného vrácení zpět 
- OÚ Drhovice – se žádosti o vyvěšení po dobu 30 ti dnů a potvrzeného vrácení zpět 
- OÚ Dražice – se žádosti o vyvěšení po dobu 30 ti dnů a potvrzeného vrácení zpět 
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- MěÚ Tábor – se žádosti o vyvěšení po dobu 30 ti dnů a potvrzeného vrácení zpět 
- MěÚ Chýnov – se žádosti o vyvěšení po dobu 30 ti dnů a potvrzeného vrácení zpět 
- OÚ Dolní Hořice – se žádosti o vyvěšení po dobu 30 ti dnů a potvrzeného vrácení zpět 
- OÚ Sedlec – se žádosti o vyvěšení po dobu 30 ti dnů a potvrzeného vrácení zpět 
- OÚ Pištín – se žádosti o vyvěšení po dobu 30 ti dnů a potvrzeného vrácení zpět 
- OÚ Dasný – se žádosti o vyvěšení po dobu 30 ti dnů a potvrzeného vrácení zpět 
- MM České Budějovice – se žádosti o vyvěšení po dobu 30 ti dnů a potvrzeného vrácení zpět 
- MěÚ Lišov – se žádosti o vyvěšení po dobu 30 ti dnů a potvrzeného vrácení zpět  
- OÚ Štěpánovice – se žádosti o vyvěšení po dobu 30 ti dnů a potvrzeného vrácení zpět  
- OÚ Lnáře – se žádosti o vyvěšení po dobu 30 ti dnů a potvrzeného vrácení zpět 
- OÚ Tchořovice – se žádosti o vyvěšení po dobu 30 ti dnů a potvrzeného vrácení zpět  
- MěÚ Blatná – se žádosti o vyvěšení po dobu 30 ti dnů a potvrzeného vrácení zpět 
- MěÚ Sedlice – se žádosti o vyvěšení po dobu 30 ti dnů a potvrzeného vrácení zpět 
- MěÚ Vodňany – se žádosti o vyvěšení po dobu 30 ti dnů a potvrzeného vrácení zpět 
- MěÚ Písek – se žádosti o vyvěšení po dobu 30 ti dnů a potvrzeného vrácení zpět 
- MěÚ Protivín – se žádosti o vyvěšení po dobu 30 ti dnů a potvrzeného vrácení zpět 
- MěÚ Třeboň – se žádosti o vyvěšení po dobu 30 ti dnů a potvrzeného vrácení zpět 
- OÚ Novosedly nad Nežárkou – se žádosti o vyvěšení po dobu 30 ti dnů a potvrzeného vrácení zpět 
- MěÚ Stráž nad Nežárkou – se žádosti o vyvěšení po dobu 30 ti dnů a potvrzeného vrácení zpět 
- OÚ Lásenice – se žádosti o vyvěšení po dobu 30 ti dnů a potvrzeného vrácení zpět 
- OÚ Dolní Žďár – se žádosti o vyvěšení po dobu 30 ti dnů a potvrzeného vrácení zpět 
- MěÚ Jindřichův Hradec – se žádosti o vyvěšení po dobu 30 ti dnů a potvrzeného vrácení zpět 
- OÚ Jarošov nad Nežárkou – se žádosti o vyvěšení po dobu 30 ti dnů a potvrzeného vrácení zpět 
- MěÚ Nová Včelnice – se žádosti o vyvěšení po dobu 30 ti dnů a potvrzeného vrácení zpět 
- OÚ Vlčetínec – se žádosti o vyvěšení po dobu 30 ti dnů a potvrzeného vrácení zpět 

 

DOSS (DS): 
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jč kraje, OSDP České Budějovice 
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jč. kraje, ÚO DI České Budějovice 
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jč. kraje, ÚO DI Strakonice 
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jč. kraje, ÚO DI Písek  
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jč. kraje, ÚO DI Tábor 
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jč. kraje, ÚO DI Jindřichův Hradec 
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jč. kraje, ÚO DI Prachatice 
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