Městský úřad Vimperk
Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk
Odbor dopravy a silničního hospodářství
pracoviště: Nad Stadiónem 199, 385 17 Vimperk
Číslo jednací:
Spisová značka:
Vyřizuje:
Telefon:
Elektronická podatelna:
Datová schránka:
Datum:

MUVPK-OD 56240/20-NOV
7442/2020
Petr Nový
+420 388 459 087
epodatelna@mesto.vimperk.cz
9ydb7vm
02.12.2020

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále jen správní úřad) ve věcech
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích podle § 124 odst. 6 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), na základě žádosti Obce
Horní Vltavice, IČ 00250422, Horní Vltavice 80, 384 91, ze dne 31.08.2020, podle § 77 odst.
1 písm. c) zákona o silničním provozu
stanovuje
Obci Horní Vltavice, IČ 00250422, Horní Vltavice 80, 384 91,
místní úpravu provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci ozn. ÚK21 na poz.
parc. KN č. 387 k. ú. Horní Vltavice, obec Horní Vltavice, spočívající ve vyznačení
zákazu vjezdu všech motorových vozidel – DZ B11 (Zákaz vjezdu všech motorových
vozidel) s dodatkovou tabulkou – E13 (Dopravní obsluze vjezd povolen) dle přiložené
situace.
Místní úprava bude provedena za dodržení těchto podmínek:
1. Provedení dopravního značení, jeho umístění, ukotvení a uchycení bude odpovídat
příslušným předpisům, zejména:


Vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, v platném znění,



TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.

2. Dopravní značení bude osazeno odbornou firmou s oprávněním k těmto pracím.
3. V případě potřeby si Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství,
a Policie ČR vyhrazují právo dopravní značení doplnit nebo pozměnit.
4. Dopravní značení bude provedeno bezodkladně po doručení této vyhlášky, nejpozději do
28.02.2021.
5. Odpovědnou osobou za provedení dopravního značení je za žadatele Ing. Pavel Kraml,
starosta, tel. 728 024 635.
Digitálně podepsal Petr Nový
Datum: 02.12.2020 13:24:14 +01:00

ODŮVODNĚNÍ
Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 31.08.2020
žádost Obce Horní Vltavice, IČ 00250422, Horní Vltavice 80, 384 91, o stanovení místní
úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci ozn. ÚK21 na poz. parc. KN č. 387
k. ú. Horní Vltavice, obec Horní Vltavice, spočívající ve vyznačení zákazu vjezdu všech
motorových vozidel – DZ B11 (Zákaz vjezdu všech motorových vozidel) s dodatkovou
tabulkou – E13 (Dopravní obsluze vjezd povolen).
Správní úřad si opatřením ze dne 25.09.2020 č. j. MUVPK-OD 39872/20-NOV vyžádal
stanovisko Policie ČR, KŘP Jčk, DI Prachatice, které následně obdržel dne 30.09.2020 pod
č. j. KRPC-106694/Čj-2020.
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích provedené formou umístění
svislých a vodorovných dopravních značek se realizuje formou opatření obecné povahy
podle části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen správní řád).
Správní úřad oznámil 14.10.2020 návrh opatření obecné povahy vyvěšením na úřední desce
MěÚ Vimperk s tím, že k návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva,
povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit
u Městského úřadu Vimperk, odboru dopravy a silničního hospodářství, písemné námitky ve
lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.
Ve stanovené lhůtě neobdržel správní úřad žádné námitky ani nová stanoviska.
POUČENÍ
Podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný
prostředek.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky.

„otisk úředního razítka“
Petr Nový v. r.
zástupce vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.
A. Údaje o zveřejnění na úřední desce a elektronické úřední desce MěÚ Vimperk
Vyvěšeno dne: 03.12.2020

Sejmuto dne: 21.12.2020

B. Údaje o zveřejnění na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Horní Vltavice
Vyvěšeno dne: 03.12.2020

Čj.: MUVPK-OD 56240/20-NOV

Sejmuto dne: 21.12.2020
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Obdrží:
Účastníci:
Obec Horní Vltavice, IČ 00250422, Horní Vltavice 80, 384 91

(DS)

Dotčené osoby:
V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Vimperk toto
opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou
vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se
písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Vimperk a Obce Horní Vltavice a
současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dnem vyvěšení je den
vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.
Dotčené orgány:
Policie ČR, KŘP Jčk, DI Prachatice, IČ 75151511 (KRPC-106694/Čj-2020)
Obdrží k vyvěšení na úřední desce:
Městský úřad Vimperk, odbor HB
Obec Horní Vltavice, IČ 00250422

Čj.: MUVPK-OD 56240/20-NOV
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