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ROZHODNUTÍ
Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční
správní úřad ve věcech místních komunikací na území města Vimperk podle § 40 odst. 5
písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon č. 13/1997 Sb.), rozhodl na základě žádosti Města Vimperk, IČ 00250805,
Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk, (Městské kulturní středisko Vimperk), ze dne 06.05.2019
o povolení omezení obecného užívání úplnou uzavírkou podle ustanovení § 24 zákona
č. 13/1997 Sb., a o povolení zvláštního užívání podle ustanovení § 25 odst. 1, odst. 6
písm. e) zákona č. 13/1997 Sb., po předchozím souhlasu Policie ČR, KŘP Jčk,
DI Prachatice, a po projednání s městem Vimperk takto:
I.

podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., povoluje úplnou uzavírku části
místní komunikace ul. Pivovarské (od č. p. 61 po č. p. 120) a ul. Svornosti
ve Vimperku v obou směrech,

II.

podle ustanovení § 25 odst. 6 písm. e) zákona č. 13/1997 Sb., povoluje zvláštní
užívání části místní komunikace ul. Pivovarské (od č. p. 61 po č. p. 120) a
ul. Svornosti ve Vimperku v obou směrech,
z důvodu konání akce – Mezi pivovary
v termínu od 21.06.2019, 22:00 hod. do 23.06.2019, 12:00 hod.

Vedení provozu – popis objížďky:
V době úplné uzavírky a zvláštního užívání části místní komunikace ul. Pivovarské (od č. p.
61 po č. p. 120) a ul. Svornosti ve Vimperku bude úsek uzavřen pro veškerý provoz podle
schváleného dopravně inženýrského opatření. V nutných případech bude dle možnosti
do uzavřeného prostoru zajištěn příjezd vozidlům integrovaného záchranného systému.
Objízdná trasa: 1.máje – Hřbitovní – Zámek – Purkártova – nám. Svobody.
Povolení je vydáno za dodržení těchto podmínek:
1. Žadatel zajistí dopravní značení uzavírky v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. Druh
a umístění dopravních značek bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb.
Ministerstva dopravy, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
Druh značek a jejich umístění stanovil na základě Vaší žádosti Městský úřad Vimperk,
odbor dopravy a silničního hospodářství, dne 17.05.2019, pod č. j. MUVPK-OD
17304/19-NOV, stanovením přechodné úpravy provozu, které nabylo účinnosti dne
25.05.2019.

2. Žadatel zodpovídá za dopravní značení uzavírky, jeho řádný stav a údržbu po celou dobu
trvání uzavírky a za veškeré škody vzniklé uživatelům dotčené části místní komunikace
ul. Pivovarské (od č. p. 61 po č. p. 120) a ul. Svornosti ve Vimperku z titulu nesplnění
podmínek tohoto rozhodnutí.
3. Po celou dobu uzavírky nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu.
4. Ihned po ukončení uzavírky bude proveden úklid a budou odstraněna pomocná zařízení
a DZ.
5. Zvláštní užívání záborem bude provedeno v termínu od 21.06.2019, 22:00 hod.
do 23.06.2019, 12:00 hod.
6. Za plnění podmínek tohoto rozhodnutí odpovídá za žadatele Tomáš Jiřička,
tel. 607 516 025.
7. Povolujícímu orgánu a Policii ČR zůstává právo kontroly a je nutno respektovat pokyny,
které upřesňují nebo doplňují podmínky tohoto rozhodnutí.
ODŮVODNĚNÍ
Povolení bylo vydáno na základě žádosti Města Vimperk, IČ 00250805, Steinbrenerova 6,
385 17 Vimperk, (Městské kulturní středisko Vimperk), ze dne 06.05.2019, doložené
potřebnými doklady.
Opatřením ze dne 17.05.2019 silniční správní úřad oznámil účastníkům řízení a dotčeným
orgánům státní správy zahájení řízení. Okruh účastníků řízení určil silniční správní úřad
podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., a to:
1. Město Vimperk, IČ 00250805, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk, (Městské kulturní
středisko Vimperk)
- žadatel
2. Město Vimperk, IČ 00250805, odbor investic a údržby, odbor hospodářský a bytový
- obec, na jejímž zastavěném území se uzavírka nachází
- vlastník místních komunikací v dotčeném území
Dále silniční správní úřad vymezil lhůtu pro seznámení se všemi podklady pro rozhodnutí
v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen správní řád), do pěti dnů ode dne doručení usnesení č. j. MUVPK-OD 17302/19NOV, dle kterého mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí v předmětné věci
vyjádřit se k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popř. navrhnout jejich doplnění, aby
následně bylo možno vydat rozhodnutí.
Rozhodnutí je vydáno v souladu s ustanovením § 24 zákona č.13/1997 Sb., po předchozím
projednání s Policií ČR, KŘP Jčk, DI Prachatice, č. j.: KRPC 63115/Čj-2019, a městem
Vimperk.
Vzhledem k tomu, že byly splněny zákonné podmínky pro povolení shora uvedené uzavírky
a zvláštního užívání, bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.
POUČENÍ K VÝROKU Č. I
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, odboru dopravy a silničního hospodářství,
podáním učiněným prostřednictvím Městského úřadu Vimperk, odboru dopravy a silničního
hospodářství, který toto rozhodnutí vydal.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek (§ 24 odst. 4 zákona 13/1997 Sb.).
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POUČENÍ K VÝROKU Č. II
Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích podáním učiněným prostřednictvím Městského
úřadu Vimperk, odboru dopravy a silničního hospodářství, který rozhodnutí vydal.

„otisk úředního razítka“
Bc. Lenka Černá v. r.
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Doručí se:
Účastníci řízení:
Město Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Město Vimperk, odbor investic a údržby
Město Vimperk, odbor hospodářský a bytový

(IV)
(IV)
(IV)

Dotčené orgány:
Policie ČR, KŘP Jčk, DI Prachatice, IČ 75151511 (KRPC-63115/Čj-2019)

(DS)

Na vědomí:
HZS Jihočeského kraje, Územní odbor Prachatice, IČ 70882835
Zdravotnická záchranná služba – Prachatice, IČ 48199931
(hermanr@zzsjck.cz, vednlzpzos@zzsjck.cz)
Město Vimperk, kancelář starostky
Městská policie Vimperk

(DS)
(DS + e-mail)
(I)
(I)
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