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Městský úřad Prachatice 
Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice 

 

Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství 

 

Č.j.:                        MUPt/37533/2016/03/KSD/Kom 

Vyřizuje:                        Ing. Marek Kopecký 

Telefon:                        +420 388607503 

Fax:                        +420 388313567 

E-mail:                        mkopecky@mupt.cz 

 

 Ing. Bc. Robert Zeman 

U Studánky 1112 

383 01 Prachatice 

V Prachaticích dne 31. ledna 2017  

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

 

Výroková část 

Městský úřad Prachatice, odbor komunálních služeb a dopravy, věcně a místně příslušný 

podle § 124 odst. 6 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů, v platném znění (dále jen zák. č. 361/2000 Sb.), na základě žádosti, kterou 

podal Ing. Bc. Robert Zeman, U Studánky 1112, 383 01 Prachatice dne 23.11.2016, po 

projednání s Policií ČR, Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje, dopravní inspektorát 

Prachatice ze dne 20.12.2016 pod č..j. KRPC 195167/2016 ve smyslu § 77 odst. 5 a odst. 1 

písm. c) zák. č. 361/2000 Sb. 

 

n e s t a n o v u j e 
 

místní úpravu provozu na silnici II. třídy č. 141 podle předloženého návrhu místní úpravy 

provozu na uvedené komunikaci. Návrh spočívá v umístění dopravní značky B 4 (Zákaz 

vjezdu nákladních automobilů) s uvedením hodnoty nejvyšší povolené hmotnosti 12 t a E 13 

(Text) s nápisem TRANZIT z důvodu zklidnění dopravy v ulici Vodňanská v Prachaticích. 

 

Odůvodnění 

Dne 23.11.2016 podal žadatel Ing. Bc. Robert Zeman, U Studánky 1112, 383 01 Prachatice, 

žádost o stanovení místní úpravy provozu na silnici II. třídy č. 141. Městský úřad Prachatice, 

odbor komunálních služeb a dopravy v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona č. 

500/2004 Sb. návrh stanovení místní úpravy provozu na výše uvedených komunikacích 

projednal s Policií České republiky, dopravním inspektorátem Prachatice. Silniční správní 

úřad obdržel ve třicetidenní lhůtě, která končila dne 20.1.2017 pět písemných připomínek, 

jedna připomínka byla doručena po lhůtě a čtyři písemná vyjádření. 



www.prachatice.cz, e-podatelna: e-podatelna@mupt.cz, ostatní podání: urad@mupt.cz 

Bankovní spojení – příjmový účet: 19-410428-544/0600, IČO: 00250627, DIČ: CZ00250627 

 

Stránka 2 z 7 

 

Na základě zhodnocení připomínek dotčeného orgánu Policie České republiky a připomínek 

účastníků silniční správní orgán rozhodl nestanovit místní úpravu provozu na komunikacích 

z níže uvedených důvodů: 

Silniční správní úřad má za to, že řešení přesunout těžkou dopravu ze silnice II. třídy č. 141 

na silnici III. třídy č. 14128 (tedy ze silnice vyšší třídy na silnici nižší třídy) není vhodné, 

zejména z hlediska dopravně technického stavu silnice (směrových parametrů). Silnice II. 

třídy č. 141 je svými směrovými parametry vhodnější pro těžkou dopravu, navíc je v tomto 

úseku zvýšený počet jízdních pruhů, které jsou vhodné pro předjíždění pomalejších vozidel. 

Na silnici III. třídy č. 14128 zvýšený počet pruhů absentuje. Silnice II. třídy č. 141 je 

vhodnější i z hlediska menšího výškového převýšení. 

Je velmi důležité si uvědomit, že prodloužení trasy celkem o 7,4 km by negativně ovlivnilo 

životní prostředí. Omezení dopravy by mělo i negativní ekonomické důsledky, došlo by k 

navýšení nákladů firem na pohonné hmoty. 

Návrhem odklonit dopravu by sice došlo k zvýšení bezpečnosti provozu před základní školou 

v ulici Vodňanská, tímto opatřením by však zároveň došlo k zhoršení bezpečnosti provozu na 

křižovatce „U Stopařky“ (křížení silnice II. třídy č. 145 a III. třídy č. 14128) a na křižovatce 

při příjezdu směrem od Žernovic do Prachatic (křížení silnice II. třídy č. 141 a III. třídy č. 

14128), kde je navíc v blízkosti křižovatky umístěn železniční přejezd bez závor. 

V řešeném úseku silnice II. třídy č. 141 byla v minulém roce vybudována za nemalých 

finančních prostředků Jihočeského kraje nová okružní křižovatka u Těšovic (v místě křížení 

silnic II. třídy č. 145 a 141), čímž došlo k velkému zvýšení bezpečnosti. Dále byl pro zvýšení 

bezpečnosti v minulém roce vybudován správcem silnic v obou jízních pruzích před 

přechodem u základní školy ve  Vodňanské ulici nový protismykový povrch. Na podzim byly 

v místě přechodu vybudovány také nové prvky aktivní bezpečnosti, zahrnující vsazení LED 

svítidel přímo do vozovky. 

Podle § 5 odst. 2 zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších 

předpisů, je silnice II. třídy primárně určena na dopravu mezi okresy a silnice III. třídy je 

určena k vzájemnému spojení obcí. Z koncepčního hlediska silniční sítě není na místě 

zatěžovat silnice nižších tříd, snahou by mělo být cílení těžké dopravy na silnice vyšší třídy. 

 

Dotčený orgán Policie České republiky nesouhlasí se stanovením místní úpravy provozu 

s tímto odůvodněním: zhoršení zimní údržby na silnici III. třídy č. 14128, zhoršení plynulosti 

a bezpečnosti dopravy – větší výškové převýšení na silnici III. třídy č. 14128, nebylo 

předloženo sčítání dopravy na Malém náměstí v Prachaticích, zhoršení bezpečnosti i 

plynulosti dopravy na křižovatce „U Stopařky“, horší šířkové poměry silnice III. třídy č. 

14128 – absentují 3 pruhy (předjížděcí), převedení dopravy ze silnice II. třídy na silnici III. 

třídy, nemožnost předjetí na silnici III. třídy č. 14128, možné  odstřely v kamenolomu Kobylí 

Hora, jízda přes železniční přejezd, která zhoršuje bezpečnost i plynulost dopravy. 

Dále se Policie České republiky vyjádřila k dopravní situaci na silnici II. třídy č. 141, kde 

uvádí, že předmětný úsek silnice II. třídy č. 141 je běžným úsekem bez mimořádných událostí 

a to dokládá statistikou z let 2013 – 2016. 

 

Rozhodnutí o námitkách účastníků 

 

Námitka č. 1 

Podatel:  Správa a údržba silnic JČK p.o., Závod Prachatice 
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Výrok:  Námitce se vyhovuje. 

 

Odůvodnění: 

Správa a údržba silnic JČK p.o., Závod Prachatice poukazuje na skutečnost, že v úseku 

označeném takovou dopravní značkou nemůže projíždět vozidlo, nebo souprava vozidel, těžší 

12-ti tun. Bohužel zde nastává problém pro správce komunikace SÚS Jčk., neboť jeho vozidla 

jsou ve většině schválena do provozu na pozemních komunikacích s nejvyšší povolenou 

(celkovou) hmotností vyšší než 12 tun,  ale nejsou uvedena ve výčtu vozidel oprávněných ke 

vjezdu do takto označeného úseku, § 24a), odst. 2, písm. a, b, c), zákona 13/1997 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů (chybí doplnění vozidel, které úsek využívají při provádění správy a 

údržby pozemních komunikací). 

Přesunutí tranzitní dopravy ze silnice II. třídy č. 141 na silnici III. třídy č. 14128 Vitějovice – 

Prachatice shledáváme jako řešení nevhodné s ohledem na křižovatku „U Stopařky“ a denní 

problematickou situaci v křižovatce sil. II/141 a III/14128 v Prachaticích, kde denně vznikají 

kolony od křižovatky, přes železniční přejezd, někdy až k bývalému areálu ČSAD. 

 

 

Námitka č. 2 

Podatel:  Městys Strunkovice nad Blanicí 

Výrok:  Námitce se vyhovuje. 

 

Odůvodnění: 

Účastník poukazuje na skutečnost, že návrh Ing. Bc. Roberta Zemana přesouvá problém, 

pokud problémem je, do jiných obcí. Navržené řešení je nekoncepční. Nákladní doprava ze 

směru od Vodňan a Bavorova by fakticky jezdila přes Strunkovice a Svojnice a 

nepokračovala by na kruhový objezd do Těšovic. 

 

 

Námitka č. 3 

Podatel:  Obecní úřad Vitějovice 

Výrok:  Námitce se vyhovuje. 

 

Odůvodnění: 

Účastník poukazuje na skutečnost, že silnice III. třídy č. 14128 je technicky i bezpečnostně 

nevyhovující pro trvalou tranzitní dopravu, na rozdíl od silnice II. třídy č. 141, kde byl v roce 

2016 vybudován v Těšovicích nový kruhový objezd a na trase do Prachatic je v místech 

stoupání rozšířena komunikace o další jízdní pruh. Pro pohyb chodců u komunikace jsou 

vybudovány jak ve Starých Prachaticích tak v Prachaticích chodníky. Dále byly u přechodů u 

ZŠ Vodňanské v Prachaticích přidány bezpečnostní prvky a bezpečné přecházení chodců zde 

má možnost zabezpečit městská policie. 

Pokud by tranzitní doprava byla převedena přes Vitějovice, zhoršilo by to bezpečnost chodců 

a komfort obyvatel Vitějovice v okolí předmětné komunikace. Taktéž by byla podstatně 

zhoršena plynulost dopravy, což jsme mohli vypozorovat v letních měsících roku 2016. Došlo 

k zvýšení nehodovosti jednak na křižovatce U Stopařky tak i na samotné trase Vitějovice – 

Prachatice. Silnice III. třídy č. 14128 prochází intravilánem obce, rozděluje západní část obce. 

Komunikaci musí denně přecházet obyvatelé obce Vitějovice při cestě na autobusovou 

zastávku. Pro obyvatele domů bezprostředně sousedící s komunikací je již nyní obtížné se 

bezpečně dopravit domů, jelikož zde dosud není vybudován chodník ani veřejné osvětlení. 
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navrhované řešení je však pouze přesunutím problému s tranzitní dopravou z Prachatic do 

Vitějovic. 

 

Námitka č. 4 

Podatel:  Lenka Sellnerová 

Výrok:  Námitce se vyhovuje. 

 

Odůvodnění: 

Účastník poukazuje na skutečnost, že zákaz tranzitu dopravy nad 12 t přes Prachatice sice 

může okamžitě přispět ke zvýšení bezpečnosti chodců docházejících do ZŠ Vodňanská, avšak 

zároveň okamžitě dojde k výraznému snížení bezpečnosti chodců ve Vitějovicích – chodci a 

zejména děti dojíždějící do škol v Prachaticích, Vodňanech, Českých Budějovicích využívají 

mimo jiné autobusovou zastávku u hlavní cesty. K této zastávce je vyznačen přechod pro 

chodce cca 50 m od značky začátku obce (ve směru od Stopařky). Vozidla v řadě případů při 

průjezdu obcí nesnižují dostatečně rychlost alespoň na 50 km/hod. Okolo zastávky nejsou 

vybudovány žádné jiné „zpomalovače“ projíždějích vozidel (optické brzdy, hrboly, světelná 

upozornění). Některé autobusové spoje zastavují mimo obec Vitějovice na zastávce u 

Stopařky, z této zastávky není vybudován žádný chodník, komunikace není osvětlena, 

krajnice je minimální, zastávku využívají zejména děti, studenti dojíždějící do škol. Zvýšený 

provoz nákladních vozidel po této komunikaci by přinesl i zvýšené riziko pro chodce. naproti 

tomu je ve Vodňanské ulici v Prachaticích zpomalen provoz vozidel řadou opatření – 

zpomalovací pruhy, světelné výstrahy, snížená rychlost, dopravní značky – pozor děti, dohled 

městské policie u přechodů kolem osmé hodiny. Navrhovaná úprava zákazu tranzitu 

nákladních vozidel přes Prachatice je jen přesouvání problému na jinou obec, namísto 

systémového řešení dopravy v Prachaticích (vybudování obchvatu). Dalším rizikem zvýšené 

nákladní dopravy v trase přes Vitějovice je vysoká nehodovost zejména na křižovatce u 

Stopařky, což lze doložit vysokým počtem nehod z období, kdy byl úsek Těšovice – 

Prachatice uzavřen (léto 2016). 

Neposledním aspektem je zvýšená finanční zátěž podnikatelských subjektů např. stavebních 

firem, které nakupují materiál v Prachaticích nebo jejich okolí (lomy), objízdná trasa bude 

znamenat vyšší emise, spotřebu pohonných hmot a vyšší opotřebení vozidla, než při 

zachování současného stavu. 

 

 

Námitka č. 5 

Podatel:  Jihočeská hospodářská komora, Oblastní hospodářská komora Prachatice 

Výrok:  Námitce se vyhovuje. 

 

Odůvodnění: 

Účastník poukazuje na skutečnost, že navrhované prodloužení trasy pro veškerý tranzit i 

obsluhu firem a komerčních subjektů ve městě o cca 7 km má negativní ekonomické dopady 

na dopravce, kterým se zvýší náklady na přepravu materiálu a zboží a zhorší se jejich 

konkurenceschopnost, ekologické dopady i na přírodu (převýšení navrhované trasy je 209 m 

při trase po III/14128 přes Vitějovice oproti 71 m přes Ostrov po II/141). 

Objízdná trasa by měla být vedena po komunikaci nižší (III.třídy), namísto současné II. třídy, 

která má kvalitativně horší parametry, např. menší šířka komunikace, přesto by na ni měl být 

přesměrován provoz těžkých vozidel, což bude snižovat bezpečnost provozu. 

Objízdná trasa zhorší podmínky a bezpečnost obyvatel obcí Žernovice a zejména Vitějovice a 

zatíží hlukem trasu přesměrované lokality. 
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Navrhované opatření se vztahuje na vozidla již od 12t, což představuje i lehčí nákladní 

vozidla, nejen kamionovou dopravu. 

V neposlední řadě je nutné klást důraz na již tak velkou dopravní nehodovost v navrhovaném 

úseku, která by se vyšším dopravním zatížením mohla, zcela reálně, zvýšit. 

 

 

Námitka č. 6 

Podatel:  Vladimír Zloch VZ Trans s.r.o. 

Výrok:  Námitka zamítnuta. 

 

Odůvodnění: 

Námitka obdržena 24.1.2017, což je po lhůtě, do které se mohli účastníci vyjádřit (20.1.2017). 

 

 

Vyjádření účastníků 

 

Vyjádření č. 1 

Podatel:  Bc. Zuzana Pelikánová, DiS., Radek Pelikán 

Věc: Souhlas s návrhem místní úpravy 

Účastníci uvádí, jsme rodiči dítěte, které navštěvuje 1. stupeň ZŠ Vodňanská, a zároveň 

žijeme v ulici Vodňanská, v těsné blízkosti silnice. Souhlasíme, že zákaz tranzitu vozidel nad 

12 t zvýší bezpečnost dopravy a hlukovou zátěž v ulici Vodňanská. 

 

 

Vyjádření č. 2 

Podatel:  STABE GROUP s.r.o., Martin Beránek 

Věc: Nesouhlas s návrhem místní úpravy 

Účastník uvádí, zda se někdo zamyslel nad faktickým ekonomickým dopadem, automobil 

s průměrnou faktickou spotřebou 40 l nafty musí ujet od směru z Vodňan do Prachatic či přes 

Prachatice a zpět o 15 km více což je při ceně 30 Kč/l celkem 180 Kč za cestu tam a zpět, 

otázka zní kdo to zaplatí ?, zamyslel se někdo nad tím, že pokud spálím více nafty cca o 6 l za 

zpáteční jízdu o kolik více škodlivin automobil vypustí ?, proč se za naše peníze stavěl 

kruhový objezd v Těšovicích, který je určitě dimenzován na stávající stav, zamýšlel se někdo 

nad dopadem řešení vjezdu a výjezdu na křižovatce Nebahovská x Žernovická ?, zamýšlel se 

někdo nad tím, že všechny nákladní automobily budou časem jezdit přes Strunkovice nad 

Blanicí. 

Dále účastník navrhuje několik řešení: částější výskyt strážníků, instalace informačního 

radaru, instalace zpomalovacího semaforu, instalace fotoradaru, postavení obchvatu Prachatic. 

 

 

Vyjádření č. 3 

Podatel:  František Kůta 

Věc: Připomínka k návrhu změny místní dopravní úpravy provozu 

Účastník uvádí, že souhlasí se snahou zklidnit dopravu hlavně v místě Základní školy 

Vodňanská, otázkou je, jak to udělat ? 

Úplně zakázat jízdu kamionů a nákl. vozidel nad 12 tun po všech komunikacích v rámci celé 

České republiky-stejně je nikdo nemá rád, překáží na silnicích, nejsou zapotřebí, vždyť se vše 

dá koupit v supermarketu. 
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Zcela zakázat automobilovou dopravu jako celek (včetně osobní). Povolit pouze jízdu nižších 

obsahů, jízdních kol, koňských potahů, volů a oslů (těch je ostatně nadbytek). 

Uklidnění dopravy ve Vodňanské ulici reálně proveditelným způsobem – pouhým 

dodržováním platných zákonů (zákon č. 361/2000 Sb.) 

Další způsob, jak opravdu zklidnit dopravu ve Vodňanské ulici je opět oprášit variantu 

nejlepší, nejbezpečnější, ale také nejdražší, obchvat. 

 

 

Vyjádření č. 4 

Podatel:  Ing. Jaroslav Neužil 

Věc: Připomínky k opatření obecné povahy 

Účastník uvádí, že omezení průjezdu těžkých nákladních automobilů městem osazením 

zákazu nad 12 t je krok správným směrem. Nejen vzhledem k průjezdu okolo školy, ale i 

s ohledem na další zatížení městské infrastruktury a obecně zdraví občanů. Je ovšem třeba si 

uvědomit všechny souvislosti a provést i následné kroky s cílem omezit těžkou a zejména 

dálkovou automobilovou nákladní dopravu v regionu. 

V první řadě je to kontrola a postihy za porušování zákazu. Informativní značky o zákazu 

musí být umístěny také před příjezdovými křižovatkami (u Šumavanu a u Těšovic). Nejvyšší 

pravděpodobnost úmyslného porušování zákazu bude ze směru od Vodňan, kde je objížďka 

přes Vitějovice nejdelší. 

Krajský dopravní systém předpokládá pro tranzitní kamionovou dopravu ve směru od ČB ke 

státní hranici trasu přes Vimperk. Tato silnice je také v investicích a údržbě preferována. tento 

předpoklad se však míjí účinkem, protože většina, i když profesionálních, řidičů používá GPS 

určenou pro osobní auta a cesta přes Prachatice pak vychází jako nejkratší, často dochází i 

k omylům. Proto je důsledné značení velmi důležité. 

V širším kontextu je pak nutné požadovat po krajských zastupitelstvech zákonodárnou 

iniciativu k zavedení plošného satelitního mýtného systému. 

Současně obnovit jednání se SŽDC a ČD Cargo o obnově a rozšíření možnosti přepravy 

jednotlivých vozových zásilek na trati 197, např. pro VYKOV, lesní závody, sklad paliv apod. 

a projednat možnosti s těmito firmami. 

 

Poučení 

Proti tomuto stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích nelze dle § 173 

odst. 2 správního řádu, podat opravný prostředek ve smyslu obecných předpisů o správním 

řízení. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné 

vyhlášky. 

 

Příloha 

Návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. 

 

 
Otisk úředního razítka 

 

 

Radek Hečko 

referent odboru 

komunálních služeb a dopravy 
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Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce 

Městského úřadu Prachatice, Obecního úřadu Těšovice, Obecního úřadu Vitějovice a 

Úřadu Městyse Strunkovice nad Blanicí (včetně dálkového přístupu) v souladu 

s ustanovením § 25 odst. 2 a § 144 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb. Vývěsní lhůta začíná 

den následující po dni vyvěšení. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Sejmutí vyhlášky 

je možno následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a 

vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena odboru komunálních služeb a 

dopravy. 

 

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník č.j. MUPt/37533/2016/03/KSD/Kom 

 
Účastníci řízení (do datové schránky nebo na doručenku) 
Ing. Bc. Robert Zeman, U Studánky 1112, 383 01 Prachatice 

Správa a údržba silnic JČK p.o., Závod Prachatice, Žernovická 916, 383 01 Prachatice 

Lenka Sellnerová, Zahradní 773, 384 11 Netolice 

Jihočeská hospodářská komora, Oblastní hospodářská komora Prachatice, Nádražní 67,  

383 01 Prachatice 

Vladimír Zloch VZ Trans s.r.o., Nebahovská 904, 383 01 Prachatice 

Bc. Zuzana Pelikánová, DiS., Staré Prachatice 11, 383 01 Prachatice 

Radek Pelikán, Staré Prachatice 11, 383 01 Prachatice 

STABE GROUP s.r.o., Martin Beránek, Žernovická 1281, 383 01 Prachatice 

František Kůta, Kasárenská 382, 383 01 Prachatice 

Ing. Jaroslav Neužil, Nemocniční 516, 383 01 Prachatice 

 

Dotčené orgány státní správy 

Policie ČR KŘP JČK dopravní inspektorát Prachatice 

 

Dále obdrží 

MěÚ Prachatice, Odbor vnitřních věcí - úřední deska – vyvěšení na 15 dnů 

MěÚ Prachatice, Odbor vnitřních věcí - elektronicky – vyvěšení na 15 dnů 

Obecní úřad Těšovice - úřední deska – vyvěšení na 15 dnů 

Obecní úřad Těšovice - elektronicky – vyvěšení na 15 dnů 

Obecní úřad Vitějovice - úřední deska – vyvěšení na 15 dnů 

Obecní úřad Vitějovice - elektronicky – vyvěšení na 15 dnů 

Úřad Městyse Strunkovice nad Blanicí - úřední deska – vyvěšení na 15 dnů 

Úřad Městyse Strunkovice nad Blanicí - elektronicky – vyvěšení na 15 dnů 
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