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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně
příslušný správní orgán 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 Pošumavského AMK v AČR, IČ 004
79 942, Dobrovského 154, 339 01 Klatovy ze dne 17.01.2018, podle § 77 odst. 1 písm. c)
zákona o silničním provozu,
stanovuje
žadateli:
Pošumavský AMK v AČR, IČ 004 79 942, Dobrovského 154, 339 01 Klatovy
přechodnou úpravu provozu na silnicích II. třídy č. 145, 170 a 171
formou umístění přenosných dopravních značek podle doloženého návrhu DIO
v termínu: 21.04.2018 v době 08:30 - 18:15 hodin.
Důvod stanovení přechodné úpravy provozu je pořádání 27. Historic Vltava Rallye 2018 a
53. Rallye Šumava Klatovy 2018 (RZ 9, 13 - Drážov - Pohorsko) a vedení objízdné trasy.
Přechodná úprava bude provedena za dodržení těchto podmínek:
1. Přenosné svislé dopravní značení bude provedeno podle návrhu DIO, který
odsouhlasila Policie ČR DI Prachatice dne 15.01.2018, č.j.: KRPC - 186239-2/ČJ2017/020606.
2. Žadatel odpovídá za správné umístění dopravního značení v souladu s
Technickými podmínkami TP 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení na
pozemních komunikacích, v souladu s Technickými podmínkami TP 143 - systém
hodnocení přenosných svislých dopravních značek a v souladu s vyhláškou č.
294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Po
skončení akce bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno.
3. Dopravní značení bude osazeno odbornou firmou před zahájením akce. Stálé
dopravní značení, které by bylo v rozporu s navrženou přechodnou úpravou
provozu bude zneplatněno.
4. V případě potřeby si Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního
hospodářství a Policie ČR vyhrazují právo dopravní značení doplnit nebo pozměnit.
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5. Odpovědnou osobou za provedení dopravního značení je za žadatele pan Milan
Pospíšil, bydlištěm Rozvoj 103, 339 01 Klatovy, tel.. 602 444 786.

Odůvodnění

Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 17.01.2018
žádost Pošumavského AMK v AČR, IČ 004 79 942, Dobrovského 154, 339 01 Klatovy
o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III. třídy č. 145, 170 a 171 z důvodu
pořádání 27. Historic Vltava Rallye 2018 a 53. Rallye Šumava Klatovy 2018 (RZ 9, 13 Drážov - Pohorsko v termínu 21.04.2018 v době 08:30 - 18:15 hodin.
K žádosti byla přiložena situace s navrženým přechodným dopravním značením a souhlasné
stanovisko Policie ČR, KŘP Jčk, DI Prachatice č.j.: KRPC - 186239-2/ČJ-2017-020606 ze
dne 15.01.2018.
Protože navržené přechodné dopravní značky ukládají účastníkům provozu povinnosti
odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanovuje se přechodná
úprava provozu formou opatření obecné povahy. V případě stanovení přechodné úpravy
provozu se, dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, návrh opatření obecné povahy
nedoručuje a ani se nevyzývají dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky (§ 77 odst. 5 zákona o silničním provozu).
Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen správní řád) nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek. Soulad
opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení (§ 174 odst.
2 správní řád).

otisk úředního razítka
Miroslav Kavlík, v. r.
oprávněná úřední osoba
odboru dopravy a silničního hospodářství

Toto stanovení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Údaje o zveřejnění na úřední desce:
Vyvěšeno dne:

………………………………………
Podpis a razítko oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení a zveřejnění
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Sejmuto dne:

………………………………………
Podpis a razítko oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení a zveřejnění
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Přílohy
1x návrh DIO
Obdrží
Účastníci řízení
Pošumavský AMK v AČR, IČ 004 79 942, Dobrovského 154, 339 01 Klatovy
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČ 709 71 641
Dotčené osoby
V souladu s ustanovením § 173 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, Obecního úřadu Vacov a
současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po
vyvěšení bude písemnost považována za doručenou.
Dotčené orgány
Policie ČR, KŘP Jčk, DI Prachatice, IČ 75151511 (KRPC - 186239-2/ČJ-2017-020606)
Obdrží k vyvěšení na úřední desce
město Vimperk, IČ 002 50 805
obec Vacov, IČ 002 50 783
- se žádostí o vyvěšení na úřední desce a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení
Na vědomí
MěÚ Sušice, odbor dopravy, IČ 002 56 129
MěÚ Strakonice, odbor dopravy, IČ 002 51810
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