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přechodné úpravy provozu vydaného Městským úřadem 
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I. 

Napadené opatření obecné povahy 
 

Dne 6. 5. 2021 vydal Odpůrce Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu 

č. j. METAB 25274/2021/OD/SMar (dále jen “OOP” či “napadené OOP”).  

 

Napadené OOP stanovilo přechodnou úpravu provozu na silnicích II/125, II/137, III/1251 

v Mladé Vožici a Šebířově spočívající v umístění a osazení přenosných svislých dopravních 

značek dle dopravně inženýrského opatření z důvodu označení objízdných tras při uzavírce 

silnice II/125 v Louňovicích pod Blaníkem.  

 

Objízdná trasa pro nákladní dopravu je vedena z Mladé Vožice po silnici II/137 přes Běleč, 

Vilice a Načeradec a poté po silnici II/150 obousměrně. 

 

Důkaz: 

1. OOP 

 

II. 

Aktivní procesní legitimace Navrhovatele 

 

Navrhovatel je obcí, která v rámci své samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje 

v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj 

sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Z § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), vyplývá, že jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje 

zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního 

rozvoje a ochrany veřejného pořádku.  

 

Přechodnou úpravou provozu stanovenou v OOP bylo zasaženo do práva Navrhovatele 

a jeho občanů na ochranu zdraví a na příznivé životní prostředí. Rovněž jí bylo zasaženo 

do zájmů, která má Navrhovatel na svém území chránit a o něž má pečovat, tedy do zájmu na 

ochraně klidného bydlení a možnosti dopravy občanů Navrhovatele. Pokud budou nákladní 

automobily jezdit skutečně po objízdné trase tak, jak byla stanovena v napadeném OOP, tedy 

přes místní část Navrhovatele Elbančice, dojde k zásahu do kvality prostředí (pohody bydlení), 

ochrany zdraví a životního prostředí tamních devíti stálých obyvatel obývajících budovy č. p. 

2 a č. p. 3 nacházející se v bezprostřední blízkosti silnice II/137. Vozovka je přitom v této místní 

části roztažena na hranu a skoro v celém úseku je kolem silnice II/137 vyhlouben hluboký 

příkop nebo mez, auta se nemohou minout formou vyjetím mimo vozovku (vozovka silnice 

II/137 je v místní části Elbančice široká od 4,2 do 4,6 metru). Jak je zřejmé z přiložené 

fotodokumentace, kritická je zejména zatáčka v bodě označeném Navrhovatelem pod č. 3. Na 

zámečku v Elbančicích č. p. 3 se přitom pohybují také turisté, konají se zde větší kulturní akce 
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a hosté navštěvují také rybníky na druhé straně silnice a běžně se po silnici II/137 pohybují. 

Tím spíše, že se v Elbančicích konají také svatby.  

 

Důkaz: 

2. fotografickou přílohou č. 1  

 

Zásah do práva Navrhovatele a jeho občanů na ochranu zdraví, příznivého životního prostředí 

a kvalitu prostředí však bude o to větší, že nákladní automobily nebudou při realizaci objízdné 

trasy stanovené napadeným OOP využívat v plné rozsahu silnici II/137, ale budou volit kratší 

trasu s lepšími technickými a bezpečnostními parametry, tedy trasu vedoucí přes místní část 

navrhovatele Bzová (silnice III/13715) a místní komunikaci Bzová – Běleč, jejímž vlastníkem 

je Navrhovatel (tedy pozemní komunikaci funkční skupiny C dle ČSN 73 6110, umístěné na 

pozemku parc. č. 1699/30 v k. ú. Běleč u Mladé Vožice, obec Běleč) - k tomu viz podrobněji 

část III tohoto návrhu. Tím dojde k závažnému zásahu obyvatel místní části Navrhovatele 

Bzová do práva na kvalitu prostředí (pohodu bydlení) a do jejich práva na ochranu zdraví 

a životního prostředí.  

 

Kromě toho dojde v případě dočasné úpravy provozu dle napadeného OOP k zásahu do 

vlastnického práva Navrhovatele. Místní komunikace Běleč – Bzová totiž není v dobrém 

technickém stavu, přestože Navrhovatel opakovaně masivně investoval do jejích oprav. 

V závěru Znaleckého posudku - Závěrečné zprávy o výsledcích dynamických zkoušek míry 

zhutnění na komunikaci Běleč – Bzová zpracované v září 2014 Ing. Vlastimilem Kusým, 

znalcem v oboru těžba, odvětví geologie, je na str. 6 uvedeno: “pláň vozovky – aktivní zóna 

(místní komunikace) je tvořena písčito-jílovitou hlínou a silně zahliněnými písky, převážně 

měkké konzistence, které dosahují požadovaných hodnot modulu přetvárnosti u dvou sond 

pouze cca ze 20 %. ... Jakékoliv větší zatížení, od projíždějících nákladních automobilů , při 

uvedené nevhodném podloží, deformuje konstrukční vrstvy vozovky a tím současně degraduje 

svrchní asfaltovou vrstvu. Z výše uvedené vyplývá, že posuzovaná komunikace nikdy nebyla 

určena pro provoz těžké techniky. Při jakémkoliv větším zatížení stávající konstrukce vozovky 

bude docházet (a dochází) k porušení soudržnosti mezi jednotlivými vrstvami, které vedou ke 

vzniku smykových ploch a následnému porušení stability a usmýknutí krajnice, což může vést 

ke vzniku škod na vozidle.” Z tohoto závěru znaleckého posudku, jakož i z fotodokumentace 

aktuálního stavu pozemní komunikace, kterou Navrhovatel přikládá k tomuto svému návrhu,  

je zřejmé, že s ohledem na podloží předmětné místní komunikace a na to, že právě tato místní 

komunikace bude via facti sloužit jako skutečná objízdná trasa dle předmětného OOP, bude v 

případě, že OOP nebude zrušeno, docházet k dalšímu intenzivnímu poškozování majetku 

Navrhovatele. 

 

Důkaz: 
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3. znaleckým posudkem - Závěrečnou zprávou o výsledcích dynamických zkoušek míry 

zhutnění na komunikaci Běleč – Bzová zpracované v září 2014 Ing. Vlastimilem Kusým, 

znalcem v oboru těžba, odvětví geologie 

4. fotodokumentací technického stavu místní obslužné komunikace funkční skupiny C dle 

ČSN 73 6110, umístněné na pozemku parc. č. 1699/30 v k. ú. Běleč u Mladé Vožice, 

obec Běleč z prosince 2020 

5. fotodokumentací aktuálního technického stavu místní obslužné komunikace funkční 

skupiny C dle ČSN 73 6110, umístněné na pozemku parc. č. 1699/30 v k. ú. Běleč 

u Mladé Vožice, obec Běleč 

6. informací o pozemku z katastru nemovitostí týkající se pozemku parc. č. 1699/30 v k. ú. 

Běleč u Mladé Vožice, obec Běleč 

 

 

III. 

Důvody návrhu  

 

1. Zmatečnost napadeného OOP. Nesprávné vyznačení dopravních značek 

 

OOP obsahuje ve své výkresové části nesprávné označení dopravních značek. Všechny 

dopravní značky IP22 Změna místní úpravy s textem „SIL. II/137 LOUŇOVICE P. BL. 

UZAVŘENA“, tedy 3 ks v Louňovicích pod Blaníkem, 1 ks v Šebířově, 1 ks v Mladé Vožici 

a 1 ks v Načeradci obsahují nesprávné označení, neboť se nejedná, jak je v OOP chybně 

uvedeno, o uzavírku silnice II/137, ale o uzavírku silnice II/125. Napadené rozhodnutí je tedy 

zcela zmatečné, když jeho textová část není v souladu s jeho částí výkresovou. Již proto 

musí být bez dalšího jako nepřezkoumatelné zrušeno. 

 

2. Nerealizovatelnost podmínky č. 4 OOP 

 

Podmínka č. 4 napadeného OOP zní takto: „Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít 

k znečistění nebo poškození dotčené pozemní komunikace.“ S ohledem na technický stav této 

pozemní komunikace (viz čl. II a III odst. 5 tohoto návrhu) je tato podmínka nenaplnitelná. 

Tím, že OOP stanoví takovouto nedodržitelnou podmínku, se stává nepřezkoumatelným, 

a již proto musí být zrušeno. 

 

3. Nedostatečné odůvodnění OOP 

 

Stanovení objízdné trasy je v OOP odůvodněno takto: „Nákladní doprava je vedena po silnici 

II/137 vzhledem k tomu, že nákladní dopravu nelze z důvodu bezpečnosti a plynulosti silničního 

provozu vést přes místní komunikace městyse Louňovice pod Blaníkem.“ Takováto formulace 

sice - byť velmi obecně a nepřezkoumatelně - uvádí důvody, proč nelze vést nákladní dopravu 
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místními komunikacemi městyse Louňovice pod Blaníkem, ale nevysvětluje, proč byla 

objízdná trasa zvolena právě územím Navrhovatele. Pomineme-li, že jistě existují myslitelné 

varianty vůči v OOP stanovené objízdné trase (např. objízdná trasa z Louňovic p. Bl. přes 

Votice a dále po silnici I/3), je zřejmé, že Odpůrce nedostál své povinnosti zabývat se 

bezpečností silničního provozu na zvolené trase, jakož i vlivy provozu na této trase na 

obyvatele Navrhovatele. 

 

Následně je v odůvodnění OOP uvedeno, že „[n]ávrh byl odsouhlasen v souladu s § 77 odst. 2 

písm. b) zákona o silničním provozu stanoviskem dotčeného orgánu, tj. Policií České republiky 

ze dne 16.4.2021 č.j. KRPC-787-330/ČJ-2021-020806.“ K tomuto „odsouhlasení“, jež 

neobsahuje žádné odůvodnění, se Navrhovatel vyjadřuje níže v čl. III bodu 4 tohoto návrhu. Na 

tomto místě Navrhovatel uvádí, že bylo povinností Odpůrce vyžádat si doplnění stanoviska 

Policie ČR, neboť toto v rozporu s právem neobsahuje žádné odůvodnění.  

 

Posléze Odpůrce uvádí, že „[p]ři 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.“ Toto 

odůvodnění představuje bezobsažnou floskuli. Není zřejmé, jaké konkrétně „doložené 

podklady“ má Odpůrce na mysli.  

 

Obdobně obecná až neurčitá je následující formulace OOP, že „[n]a 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 přechodnou úpravu provozu za podmínek stanovených tímto 

opatřením a za použití ustanovení právních předpisů uvedených v tomto opatření.“ K této 

formulaci navíc Navrhovatel uvádí, že právě trasou stanovenou v OOP je ohrožena 

plynulost a bezpečnost dopravního provozu, a to zejm. v nebezpečné zatáčce v místní části 

Navrhovatele Elbančice (viz čl. III odst. 5 tohoto návrhu). Z právě citované formulace 

v odůvodnění OOP přitom také vyplývá, že jinými veřejnými zájmy než tam uvedenými se 

Odpůrce při formulaci napadeného OOP nezabýval vůbec. 

 

Jak je z výše uvedeného zřejmé, odůvodnění napadeného OOP naprosto neodpovídá 

požadavkům § 173 a násl. správního řádu. Navrhovatel se domnívá, že v napadeném OOP 

absentují zejm. úvahy, kterými se Odpůrce řídil při výkladu právních předpisů. 

Specifikem napadeného OOP je, že mu nepředcházela právní možnost dotčených osob 

uplatňovat námitky a připomínky. Jak přitom výstižně uvádí k tomuto typu opatření obecné 

povahy na str. 81 své disertační práce „Odůvodnění vybraných správních aktů jako součást 

práva na spravedlivý proces“ R. Bražina (dostupné na https://is.muni.cz/th/eajwo/), 

„[n]eznamená to, že by správní orgán mohl na tvorbu odůvodnění zcela rezignovat, nýbrž musí 

opatření obecné povahy odůvodnit, a nadto zejména vysvětlit, proč vydání opatření obecné 



ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KORBELOVÁ, TUHÁČEK & PARTNEŘI, S. R. O. 
ADVOKÁTI ▪ ATTORNEYS AT LAW ▪ RECHTSANWÄLTE 

 

 

 STRANA 6 (CELKEM 14) 

povahy nesnese odkladu a že takový postup není projevem libovůle. Toto odůvodnění proto 

nemůže být jen formální, ale musí být naopak tvořeno s vědomím, že má do jisté míry 

vypořádávat i potencionální námitky či připomínky adresátů. ... Pokud však k uplatnění námitek 

či připomínek nedojde, zvyšuje se význam proaktivní funkce, kdy správní orgán sám musí 

posuzovat a vyhledávat otázky, které by mohly být z hlediska uplatnění případného soudního 

přezkumu ,nejkritičtější´.“  

 

Tento požadavek na důkladnější odůvodnění OOP vydávaných dle § 77 zákona o silničním 

provozu ostatně plně koresponduje i s judikaturou k zákonu o provozu na pozemních 

komunikacích. Jak je totiž uvedeno např. v rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 5 As 

121/2018 – 30, „[k]rajský soud však opomněl, že ani výše uvedená zvláštní právní úprava 

postupu pro vydání napadeného opatření dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jež má 

za cíl co nejvíce urychlit jeho vydání, neznamená rezignaci na řádné odůvodnění napadeného 

opatření.  ... Nejvyšší správní soud v této souvislosti odkazuje na § 173 odst. 1 správního řádu, 

dle kterého musí opatření obecné povahy obsahovat odůvodnění. Podle § 174 odst. 1 správního 

řádu pro řízení podle této části (část šestá správního řádu) platí obdobně ustanovení části první 

a přiměřeně ustanovení části druhé. Přiměřeně tedy lze použít i § 68 odst. 3 správního řádu, 

v němž je stanoveno, že v odůvodnění se uvedou důvody výroku, podklady pro jeho vydání, 

úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, 

a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich 

vyjádřením k podkladům rozhodnutí. Nejvyšší správní soud se vyjádřil k náležitostem 

odůvodnění opatření obecné povahy v rozsudku ze dne 16. 12. 2008, č. j. 1 Ao 3/2008 - 136, 

v němž jednoznačně uvedl, že ,i v odůvodnění opatření obecné povahy je nutno uvést důvody 

výroku, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení 

a při výkladu právních předpisů (§ 68 odst. 3 a § 174 odst. 1 správního řádu z roku 2004). 

Nedostatek rozhodovacích důvodů způsobuje jeho nepřezkoumatelnost…….. Je-li vydání 

opatření obecné povahy vázáno na splnění zákonných podmínek, mělo by být obsahem jeho 

odůvodnění též posouzení, zda byly tyto podmínky splněny´. Pro nyní přezkoumávané napadené 

opatření, jehož předmětem je změna dopravního značení, je podstatné splnění zákonem 

stanovených podmínek obsažených v § 78 odst. 2 zákona o provozu na pozemních 

komunikacích, dle kterého platí, že „dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní 

zařízení a zařízení pro provozní informace se smějí užívat jen v takovém rozsahu a takovým 

způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních 

komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem.“ 

 

 V rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 8. 9. 2020 č. j. 59 A 1/2020-195 je pak uvedeno: 

„Odůvodnění opatření obecné povahy, kterým se stanoví místní úprava provozu na pozemních 

komunikacích (§ 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích), musí 

obsahovat důvody vydání opatření obecné povahy a vypořádat se s protikladnými zájmy 

účastníků řízení.“  
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V rozsudku č. j. 1 As 231/2020 – 58 ze dne 20. října 2020 pak NSS uvedl: „[38] Nejvyšší 

správní soud odkazuje na § 173 odst. 1 správního řádu, dle kterého musí opatření obecné 

povahy obsahovat odůvodnění. Podle § 174 odst. 1 správního řádu pro řízení podle této části 

(část šestá správního řádu) platí obdobně ustanovení části první a přiměřeně ustanovení části 

druhé. Přiměřeně tedy lze použít i § 68 odst. 3 správního řádu, v němž je stanoveno, že 

v odůvodnění se uvedou důvody výroku, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní 

orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se 

správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům 

rozhodnutí. Z judikatury Nejvyššího správního soudu vyplývá, že i v odůvodnění opatření 

obecné povahy je nutno uvést důvody výroku, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se 

správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů (§ 68 odst. 3 a § 174 

odst. 1 správního řádu z roku 2004). Nedostatek rozhodovacích důvodů způsobuje jeho 

nepřezkoumatelnost. ,Je-li vydání opatření obecné povahy vázáno na splnění zákonných 

podmínek, mělo by být obsahem jeho odůvodnění též posouzení, zda byly tyto podmínky 

splněné.´ (viz rozsudek NSS 16. 12. 2008, č. j. 1 Ao 3/2008 – 136).  ... [42] Při hodnocení 

souladu napadeného opatření obecné povahy s hmotným právem a se zásadou proporcionality 

je pak třeba posuzovat, zda jsou v přezkoumávaném opatření přesvědčivě vysvětleny důvody 

jeho přijetí a také nezbytnost rozsahu a způsobu užití dopravního značení, jak explicitně 

požaduje citovaný § 78 odst. 2 zákona o silničním provozu (viz rozsudek NSS ze dne 26. 5. 2016, 

č. j. 7 As 39/2016 – 47).“ 

 

Konečně v rozsudku NSS č. j. 10 As 163/2019 – 48 ze dne 10. února 2020 je uvedeno: [14] 

V nynější věci neobsahovalo stanovení přechodné úpravy provozu „stručné“ odůvodnění, jak 

namítá stěžovatel. Stručně byl popsán pouze cíl úpravy (zabezpečení přiměřeného nočního 

provozu v ulici D. a jejím okolí), ale nebyly ani krátce uvedeny důvody, proč byla zvolena právě 

tato varianta (a proč nejsou výhrady vznesené policií podstatné). Není pravda, že by městský 

soud vyžadoval odůvodnění „jako u územního plánu“ – jen očekával, že se dozví, proč (na 

základě jakých úvah) bylo napadené opatření přijato, aby mohl zkoumat, zda se tak stalo 

způsobem šetrným k dotčeným osobám. Není zřejmé, proč by u přechodné úpravy provozu měly 

být zákonné podmínky vyvratitelnými domněnkami, jak stěžovatel navrhuje. Na orgány veřejné 

moci, které jsou k výkonu svých pravomocí vybaveny potřebnými prostředky (osobními 

i materiálními), jsou právem kladeny větší nároky než na jednotlivce. Je proto správné 

vyžadovat po veřejné moci, aby zdůvodnila své kroky v okamžiku, kdy je činí. Naopak by se 

neměl automaticky předpokládat soulad těchto kroků se zákonem a nemělo by se nechávat na 

soukromnících, aby jako první stavěli výslovné argumenty proti faktickým postupům veřejné 

moci, doprovázeným jen mlčením.“ 
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4. Nedostatečné odůvodnění závazného stanoviska Policie ČR 

 

Policie ČR je dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v platném znění 

(dále jen „zákon o silniční provozu“) dotčeným orgánem při stanovení přechodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích. Dne 16. 4. 2021 vydala Policie ČR, Dopravní inspektorát 

Tábor, pod č. j. KRPC-787-330/ČJ-2021-020806 stanovisko formou propisovací tužkou 

sepsaného vpisu do výkresu zpracovaného Quo s.r.o. v únoru 2020, v němž je uvedeno: 

„Policie ČR DI Tábor souhlasí s navrženým DIO při rekonstrukci Pivovarského rybníka – 

Louňovice pod Blaníkem.“  

 

Toto stanovisko Policie ČR není nijak odůvodněno. Naprosto neodůvodněné stanovisko Policie 

ČR ve spojení s jen formálně odůvodněným napadeným OOP způsobuje dle názoru 

Navrhovatele nepřezkoumatelnost napadeného OOP. Navrhovatel se navíc domnívá, že 

stanovisko Policie ČR je materiálně vzato závazným stanoviskem ve smyslu § 149 správního 

řádu, tedy „úkonem učiněným správním orgánem na základě zákona, který není samostatným 

rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí 

správního orgánu. Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými 

orgány.“ Podle § 149 odst. 2 správního řádu musí závazné stanovisko obsahovat 

odůvodnění.  Pro odůvodnění závazného stanoviska platí, že dotčený orgán má uvést důvody 

výroku, vysvětlit, jak hodnotil podklady řízení a připojit úvahy spojené s výkladem právních 

předpisů.  Z povahy závazného stanoviska plyne, že zde ve vyšší míře oproti odůvodnění 

rozhodnutí bude i akcentována otázka (a s tím související odůvodnění) existence veřejných 

zájmů. I na toto Policie ČR rezignovala. 

  

 

5. Nevyhodnocení kolidujících veřejných zájmů. Neproporcionalita zásahu. Absence 

alternativ 

 

Navrhovatel se domnívá, že v daném případě zejména s ohledem na absenci proporcionality 

dané části OOP převažuje zájem na ochraně majetku, zdraví a životního prostředí obyvatel 

a návštěvníků Bělče, zejm. místních částí Bzová a Elbančice, nad veřejným zájmem na co 

nejrychlejší přepravě nákladních automobilů mezi Louňovicemi pod Blaníkem a Táborskem, 

resp. Mladovožickem.  

 

Jak již bylo uvedeno v čl. II tohoto návrhu, místní komunikace mezi částmi navrhovatele 

Bzová a Běleč umístěná na pozemku parc. č. 1699/30 v k. ú. Běleč u Mladé Vožice, obec 

Běleč, je využívána jako skutečná trasa pro pohyb nákladních automobilů mezi Vilicemi 

a Mladou Vožicí a tak tomu  bude i pro případ objízdné trasy stanovené napadeným OOP, 

a to pro její větší šířku, lepší rozhledové poměry, jakož i kratší vzdálenost v porovnání 

s pozemní komunikací II/137, po níž je objízdná trasa dle napadeného OOP formálně 
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vedena (k tomu viz též vyjádření Odpůrce a Policie ČR citovaná v čl. III odst. 6 tohoto návrhu). 

To má své vazby na zásah do vlastnického práva navrhovatele, jakož i do jeho práva 

a právem chráněného zájmu na ochraně životního prostředí a zdraví. Žádným z těchto 

kolidujících zájmů se však Odpůrce v napadeném OOP nezabýval.  

 

Míra zásahu do vlastnického práva Navrhovatele je zřejmá již z jeho následujících výdajů na 

opravu místní komunikace II. třídy 1b Běleč – Bzová (tedy komunikace, po níž bude nákladní 

doprava v případě umístění dopravního značení dle OOP vedena). Tyto výdaje  v letech 2015 

– 2020 činily:  

 

 v roce 2015 částku 413.263,- Kč na opravu povrchu obalovaným kamenivem, 

 v roce 2017 částku 49.005,- Kč na lokální opravy povrchu metodou ITHR, 

 v roce 2019 částku 133.705,- Kč na tytéž práce, 

 v roce 2020 částku 46.282,- Kč na opravu příkopů, 

 v roce 2020 částku 245.943,- Kč na obsyp silnic, 

 v roce 2020 částku 98.736,- Kč na lokální opravy povrchu metodou ITHR, 

 

celkem tedy za období 2015 – 2020 činily výdaje Navrhovatele na opravu místní 

komunikace II. třídy 1b Běleč – Bzová 986.934,- Kč.  

 

Důkaz: 

7. fakturou č. 20151361 – Vialit 

8. fakturou č. 53/17 – P. Kratochvíl 

9. fakturou č. 75/19 – P. Kratochvíl 

10. fakturou č. 16/2020 – J. Štětina 

11. fakturou č. 12001179 – RE IN s.r.o. 

12. fakturou č. 106/20 – P. Kratochvíl 

 

Navrhovatel zdůrazňuje, že životnost opravy je zhruba 7 let, v letech 2022 – 2023 bude tedy 

nutno do oprav vložit odhadem dalších 800.000,- Kč, při zohlednění vzrůstu cen stavebních 

materiálů možná až 1 mil. Kč. Náklady na kompletní opravu prvního úseku komunikace II. 

třídy 1b Běleč – Bzová v úseku km 0,000 – 0,405 vyjdou na cca 5,1 mil. Kč. 

 

Důkaz: 

13. krycím listem soupisu prací zpracovaný dne 7. 12. 2020 Centrem služeb Staré Město, 

Petrou Stejskalovou 

 

Navrhovatel přitom poukazuje na to, že výše uvedený odhad kalkuluje s obvyklou dopravní 

zátěží. Pokud bude napadené OOP realizováno, bude však zátěž až trojnásobná. To kromě 

snížení životnosti oprav bude znamenat také úplný rozpad povrchových vrstev komunikace, 
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přičemž jen náklady na havarijní dočasnou úpravu tohoto úseku odhaduje Navrhovatel na 0,5 

mil. Kč.  

 

Navrhovatel v této souvislosti upozorňuje na výši svých rozpočtových (daňových) příjmů, což 

jsou jediné skutečně volné prostředky obce (ostatní prostředky v rozpočtu jsou z většiny vázány 

dotačními podmínkami na jiné stavby; příjmy z prodeje pozemků a příjmy na pořízení 

dlouhodobého majetku nejsou významné). Tyto daňové příjmy Navrhovatele činily v roce 2018 

částku 3.500.241,35 Kč, v roce 2019 částku 3.784.557,94 Kč a v roce 2020 částku 3.611.149,95 

Kč. 

 

Důkaz: 

14. výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávncýh celků, dobrovolných 

svazků obcí a regionálních rad sestavený k 31.12.2018 pro Obec Běleč 

15. výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávncýh celků, dobrovolných 

svazků obcí a regionálních rad sestavený k 31.12.2019 pro Obec Běleč 

16. výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávncýh celků, dobrovolných 

svazků obcí a regionálních rad sestavený k 31.12.2020 pro Obec Běleč  

 

Při vážení proporcionality napadeného OOP je třeba dle názoru Navrhovatele zohlednit, 

že v důsledku stanovení objížďky bude poškozen majetek Navrhovatele takovým 

způsobem, že jeho oprava by neumožnila řádně plnit jeho povinnosti v jiných oblastech, 

neboť by na ni bylo vynaloženo neúměrné množství finančních prostředků. Dle 

Navrhovatele není proporcionální, aby malá obec (202 obyvatel), jakou je Navrhovatel, 

investovala do oprav pozemních komunikací, které z naprosté většiny poškozují vozidla 

jiných občanů, než obyvatel obce, 40 % svých daňových příjmů. Navíc opravy této 

konkrétní komunikace mají životnost do 10 let za stálého “látání”. 

 

Perspektiva poškozování předmětné pozemní komunikace je přitom o to horší, že 

nákladní automobily mají a budou mít nadále tendenci se jízdu po ní vyhýbat placeným 

úsekům. Od 1. 1. 2020 je přitom účinná vyhláška č. 243/2019 Sb., o užívání pozemních 

komunikací zpoplatněných mýtným, kterou byla novelizována vyhláška č. 470/2012 Sb., 

konkrétně její příloha č. 2. Do seznamu silnic I. třídy, jejíž užití podléhá mýtnému, byla 

doplněna i silnice Tábor – Pelhřimov v délce 34 km a také také silnice I/3 Mirošovice  - Mezno 

v délce 43,5 km. Silnice II/125 a II/137 jsou tak alternativní levnější trasou za tyto mýtem 

zpoplatněné komunikace. Jejich využívání hrozí tím spíše, že na ně odkazuje i plánovač tras 

mapy.cz. 

 

Důkaz: 

17. výsledky z plánovače tras  (zdroj – mapy.cz) 
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Lze tedy očekávat, že intenzita dopravy po dobu účinnosti napadeného OOP po 

pozemních komunikacích na území Navrhovatele, vč. reálně využívané komunikace Běleč 

– Bzová, bude podstatně vyšší, než jak vyplývá z posledních sčítání dopravy, kdy sčítací úsek 

2-0970 Mladá Vožice (křižovatka silnic II/137 a II/125) – hranice kraje – vyšly takto: 

 

 komunikace č. II/125: 116 těžkých motorových vozidel v roce 2010, 103 těžkých 

motorových vozidel v roce 2016, 

 komunikace č. II/137: 68 těžkých motorových vozidel v roce 2010. 

 

Důkaz: 

18. rekapitulací ze sčítání dopravy 

 

V této souvislosti Navrhovatel uvádí, že počet těžkých nákladních vozidel je dle uvedených 

dat o sčítání 1,71 x vyšší na silnici II/125 než na silnici II/137. Při vedení objížďky 

z uzavřené silnice II/125 dle napadeného OOP se na silnici II/137 přes obec Běleč zvýší 

doprava o 171 %, tedy 2,71násobně poroste provoz těžké dopravy na území Navrhovatele. 

 

Navrhovatel se proto domnívá, že s ohledem na shora uvedené lze dospět k závěru, že není 

naplněn požadavek neexistence vhodnějšího prostředku k dosažení sledovaného cíle, tedy 

v předmětném případě určení jiné objízdné trasy (např. po silnici II/150 do Votic a dále 

po silnici I/3). Navrhovatel se proto domnívá, že nebyl rovněž naplněn požadavek, aby 

OOP omezovalo své adresáty co nejméně.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Co se týče zásahu do práva na zdraví a příznivé životní prostředí Navrhovatele a jeho občanů, 

pak nutno poznamenat, že místní část Navrhovatele Bzová je rozdělena na její větší část a místní 

část Jalovčí, v níž žije trvale 15 osob a o víkendu se zde pohybuje včetně chalupářů cca 35 lidí. 

Jednou z trvale žijících občanů je tělesně postižená osoba pohybující se na invalidním vozíku. 

Přitom obyvatelé Jalovčího užívají veškerou infrastrukturu ve větší části Bzové (klubovna, 

kaplička, tenisový kurt, dětské hřiště). Do ní se musí dostávat po silnici II/13715 a MK 1b Běleč 

– Bzová. Po této komunikaci musí všichni obyvatelé Bzové chodit také na zastávku autobusů. 

Při tom chodí nepřehlednou zatáčkou, kde je sice rychlost snížená na 70 km/hod., na místní 

komunikaci pak na 50 km/hod., což ovšem téměř nikdo nedodržuje.  

 

Důkaz: 

19. fotografií 2 x, 1x fotomapou s vyznačením neprůchodných koridorů 

 

Dle Navrhovatele je nesporné, že takto závažný zásah do jeho práv a zájmů a do práv 

a zájmů jeho občanů není vyvážen jinými veřejnými zájmy, které by ve prospěch řešení 

přijatého v OOP svědčily. 
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Dle Navrhovatele je nesporné, že uvedené závažné zásahy do jeho práv a zájmů, ale 

i veřejných zájmů, nejsou proporcionální sledovanému cíli. Masivní zvýšení provozu 

nákladních aut na předmětné komunikaci, jakož i výdaje, které bude na její opravu 

generovat zvýšení provozu na ní, v důsledku činí OOP nerozumným. Cíle OOP lze přitom 

dosáhnout jiným opatření, např. vedením objízdné trasy po silnici II/150 a I/3 přes Votice. 

Jak přitom vyplývá z ustálené judikatury, mj z rozsudku NSS č. j. 2 As 65/2019 – 36 ze dne 17. 

prosince 2020, “proporcionalitu opatření obecné povahy nelze redukovat na pouhé posouzení 

jeho cíle. Při posuzování jeho přiměřenosti je třeba postupně zkoumat vhodnost opatření 

obecné povahy, jeho potřebnost, naplnění požadavku minimalizace zásahů do práv adresátů 

(zda nelze cíle dosáhnout jinou mírnější regulací) a nakonec otázku, zda je jeho následek 

přiměřený sledovanému cíli (k testu proporcionality opatření obecné povahy ohledně regulace 

místní dopravy srov. též rozsudek ze dne 26. 5. 2016, č. j. 7 As 39/2016 - 47, věc Obec Dolní 

Lhota, k limitům testu proporcionality prováděného soudem pak srov. rozsudek ze dne 7. 10. 

2011, č. j. 6 Ao 5/2011 - 43, věc Zlínský kraj, bod 32).”  

 

Opatření zvolené v OOP je nevhodné, neminimalizující zásah do práv adresátů (cíle lze 

dosáhnout jinou regulací) a následek není přiměřený sledovanému cíli. 

 

 

6. Nepředvídatelná a rozporná praxe správních orgánů 

 

Dle § 8 odst. 1 správního řádu správní orgány dbají vzájemného souladu všech postupů, které 

probíhají současně a souvisejí s týmiž právy nebo povinnostmi dotčené osoby. V případě 

silničních správních orgánů, jakož i Policie ČR, byla při vydávání OOP tato základní zásada 

porušena, což platí i o zásadě předvídatelnosti. Dne 19. 8. 2016 totiž Policie ČR sdělila pro č. j. 

KRPC-657-685/ČJ-2016-020806, že nesouhlasí se stanovením navržené místní úpravy provozu 

na silnici III/13715 a místní komunikace Běleč – Bzová. V tomto přípise uvádí: “Dopravně 

technický stav silnice II/137, který je vedena přes obec Elbančice, a zejména šířkové uspořádání 

silnice, je horší než uspořádání silnice II/13715 a MK Běleč – Bzová. Zejména je nebezpečná 

zatáčka v obci Elbančice kolem rohu obytného domu, kde nejsou rozhledové podmínky 

a nemožnost minutí dvou dvoustopých vozidel.” Toto vyjádření Policie ČR je v naprostém 

rozporu s napadeným OOP i se stanoviskem Policie ČR vydaným v rámci řízení o jeho vydání.  

 

Důkaz: 

20. vyjádřením Policie ČR, Krajského ředitelství Jihočeského kraje ze dne 19. 8. 2016 č. j. 

KRPC-657-685/ČJ-2016-020806 

 

Totéž obdobně platí o sdělení Městského úřadu Tábor, Odboru dopravy ze dne 7. 9. 2016, č. j. 

METAB 37977/2016/OD/Onov, které na výše popsané vyjádření Policie ČR, Krajského 

ředitelství Jihočeského kraje ze dne 19. 8. 2016 č. j. KRPC-657-685/ČJ-2016-020806 navazuje. 

V tomto sdělení silniční správní úřad na toto vyjádření Policie ČR výslovně odkazuje. Je tedy 
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zřejmé, že se ztotožnil s názorem Policie ČR o nebezpečnosti zatáčky v obci Elbančice kolem 

rohu obytného domu citovaným výše.  

 

Důkaz: 

21. sdělením Městského úřadu Tábor, Odboru dopravy ze dne 7. 9. 2016, č. j. METAB 

37977/2016/OD/Onov, 

 

Rozpor napadeného OOP s již ustálenou rozhodovací praxí Odpůrce a Policie ČR vyplývá 

rovněž ze zcela aktuálního stanoviska Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Jihočeského 

kraje, Územního odboru Tábor, Dopravního inspektorátu, č. j. KRPC-787-362/ČJ-2021-

020806 ze dne 21. 5. 2021, z něhož Navrhovatel cituje: “Policie ČR DI Tábor nesouhlasí se 

stanovením navržené místní úpravy provozu na silnici III/13715 za křižovatkou se silnicí II/137 

a na místní komunikaci Běleč – Bzová za křižovatkou se silnicí II/137 – 2 x B 4 – zákaz vjezdu 

nákladních automobilů + E 5 – 12 t – největší povolená hmotnost +  E 13 – MIMO DOPRAVNÍ 

OBSLUHU – text. ... Z výše uvedeného vyplývá, že toto ustanovení není možné uplatnit u místní 

komunikace a je-li možno využít jinou vhodnou trasu, která v úseku mezi obcemi Běleč a Vilice 

není. Dopravně technický stav silnice II/137, která je vedena přes obec Elbančice, zejména její 

šířkové uspořádání, je horší než uspořádání silnice III/13715 a MK Běleč – Bzová.” 

 

Důkaz: 

22. stanoviskem Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje, Územního 

odboru Tábor, Dopravního inspektorátu, č. j. KRPC-787-362/ČJ-2021-020806 ze dne 

21. 5. 2021 

 

 

IV. 

Návrh na vydání předběžného opatření 

 

Podle § 38 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění “byl-li 

podán návrh na zahájení řízení a je potřeba zatímně upravit poměry účastníků pro hrozící 

vážnou újmu, může usnesením soud na návrh předběžným opatřením účastníkům uložit něco 

vykonat, něčeho se zdržet nebo něco snášet. Ze stejných důvodů může soud uložit takovou 

povinnost i třetí osobě, lze-li to po ní spravedlivě žádat”. 

 

Navrhovatel tvrdí, že že pokud by nebylo vydáno usnesení o předběžném opatření, mohla by 

mu vzniknout vážná újma na ochraně zdraví, životního prostředí a vlastnictví, která je blíže 

popsána v čl. III tohoto návrhu. Jedná se o újmu nenávratnou, neboť pozemní komunikaci 

nebude možno uvést do původního stavu bez dalších nákladů Navrhovatele a také vzniklé škody 

na životním prostředí a zdraví obyvatel Navrhovatele nebudou zpětně zhojitelné.  
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V. 

Závěrečný návrh 

 

S ohledem na výše uvedené Navrhovatel navrhuje, aby Krajský soud v Českých Budějovicích 

vydal tento rozsudek: 

 

I. Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu vydané Městským 

úřadem Tábor, odborem dopravy pod č. j. METAB 25274/2021/OD/SMar ze dne 

6. 5. 2021 se zrušuje. 

 

II. Odpůrce je povinen uhradit Navrhovateli do 30-ti dnů náhradu nákladů řízení ve 

výši 12.342,- Kč1 k rukám právního zástupce navrhovatele. 

 

Zároveň Navrhovatel navrhuje, aby Krajský soud v Českých Budějovicích vydal toto usnesení:  

 

Odpůrci se ukládá povinnost zdržet se umístění a osazení přenosných svislých dopravních 

značek dle dopravně inženýrského opatření z důvodu označení objízdných tras při 

uzavírce silnice II/125 v Louňovicích pod Blaníkem dle Opatření obecné povahy – 

stanovení přechodné úpravy provozu č. j. METAB 25274/2021/OD/Smar ze dne 6. 5. 2021.  

 

 

Obec Běleč 

                                                 
1 Náklady řízení sestávají z odměny advokáta za tři úkony právní služby (1 x převzetí a příprava zastoupení, 1 x 

sepis návrhu na zrušení OOP, 1 x sepis návrhu na vydání předběžného opatření celkem v částce 9.300 Kč, 

v náhradě hotových výdajů za tři úkony právní služby v částce 300 Kč, tedy celkem 900 Kč. Celkem tedy jde 

oástku 10 200 Kč bez DPH, s DPH tedy 12.342 Kč.  


