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- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA „Projekt a pasport svislého dopravního značení obec Borová Lada“
Oznámení o projednávání návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II. třídy č.
167, III.třídy č.1672 a místních komunikacích v obci Borová Lada.
Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, který je podle § 77 odst. 1
písm. c) a podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), příslušným orgánem státní
správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
– na silnicích II., III. třídy a MK, po projednaní návrhu opatření obecné povahy s dotčenými
orgány doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) návrh stanovení místní úpravy
provozu na silnici II. třídy č. 167, III. třídy č. 1672 a místních komunikacích v obci Borová
Lada všem dotčeným osobám.
Opatření obecné povahy se týká místní úpravy provozu na silnici II. třídy č. 167, III.třídy č.
1672 a místních komunikacích v obci Borová Lada, kterou stanoví Městský úřad Vimperk,
odbor dopravy a silničního hospodářství na základě žádosti obce Borová Lada, Borová Lada
38, 384 92 Borová Lada zastoupené společností SOMARO CZ, s.r.o., Středisko České
Budějovice, Planá 85, 370 01 České Budějovice, DIČ CZ2706070 (dále jen žadatel), a
vypracované dokumentace „Projekt a pasport svislého dopravního značení obec Borová
Lada“. Návrh opatření obecné povahy byl v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního
řádu projednán se s příslušným orgánem Policie ČR, KŘP Jčk DI Prachatice, písemné
vyjádření tvoří podklady tohoto řízení.
Návrh se přímo dotýká zájmů právnické osoby pověřené výkonem vlastnických práv Správy a
údržby silnic Jihočeského kraje, obce Borová Lada a dále účastníků provozu na silnici II/167,
III/1672 a místních komunikací v obci Borová Lada.
Vzhledem k rozsahu projednávaného návrhu, není návrh zveřejněn na úřední desce v úplném
znění. V souladu s ustanovením § 172 odst. 2 správního řádu se lze s úplným návrhem
seznámit na odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Vimperk, pracoviště Nad
Stadionem 199, Vimperk, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění – ve dnech pondělí a
středa od 7:30 do 17:00 hodin a v ostatních pracovních dnech v době od 7:30 do 14:00 hodin.
Zároveň bude úplné znění návrhu k dispozici na OÚ Borová Lada.
Úplné znění návrhu včetně odůvodnění bude zveřejněno na elektronické úřední desce
MěÚ Vimperk (www.vimperk.cz).

-2Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství v souladu s § 172 odst. 1
správního řádu v y z ý v á dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na
silnici II.třídy č.167, III.třídy č. 1672 a místních komunikacích v obci Borová Lada podávaly
připomínky nebo námitky.
Podle § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož
práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u
Městského úřadu Vimperk, odboru dopravy a silničního hospodářství písemné připomínky.
K podání písemných připomínek je správním orgánem v souladu s dikcí § 174 odst. 1
správního řádu za podmínek definovaných v § 39 správního řádu stanovena lhůta 30 dnů ode
dne zveřejnění návrhu.
Podle § 172 odst. 5 správního řádu mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti
nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy
přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou
být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné
povahy k Městskému úřadu Vimperk písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne
jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán,
který opatření obecné povahy vydává.
Návrh opatření obecné povahy bude od 30.08.2010 do 14.09.2010 zveřejněn na úředních
deskách MěÚ Vimperk a OÚ Borová Lada, zároveň na elektronické úřední desce MěÚ
Vimperk (www.vimperk.cz).
„otisk úředního razítka“
Bc. Jana Vokurková
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
A. Údaje o zveřejnění na úřední desce MěÚ Vimperk
Vyvěšeno dne:

30.08.2010

Sejmuto dne:

14.09.2010

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce:

B. Údaje o zveřejnění na elektronické úřední desce MěÚ Vimperk
Vyvěšeno dne:

30.08.2010

Sejmuto dne:

14.09.2010

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce:

C. Údaje o zveřejnění na úřední desce OÚ Borová Lada
Vyvěšeno dne:

30.08.2010

Sejmuto dne:

14.09.2010

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce:
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Žadatel:
• SOMARO CZ, s.r.o., Středisko České Budějovice, Planá 85, 370 01 České Budějovice
DS
Dotčené osoby:
• V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad
Vimperk toto oznámení o návrhu 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 Borová Lada a současně bude zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost
považována za doručenou. Den doručení je dnem zveřejnění návrhu stanovení místní
úpravy provozu na silnici II. třídy č.167, III. třídy č. 1672 a místních komunikacích
v obci Borová Lada.
• Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 37010 České
Budějovice, závod Prachatice, Žernovická 916, 383 01 Prachatice DS
• Obec Borová Lada, Borová Lada 38, 384 92 Borová Lada
Dotčený orgán:
• Policie ČR Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, DI Prachatice, 383 24
Prachatice DS
Obdrží k vyvěšení na úřední desce:
• Městský úřad Vimperk, odbor HB + příloha
• Obecní úřad Borová Lada, Borová Lada 38, 384 92 Borová Lada + příloha
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Odůvodnění:
Dne 04.08.2010 byl Městskému úřadu Vimperk, odboru dopravy a silničního hospodářství
předložen návrh místní úpravy provozu na silnici II.třídy č.167, III. třídy č.1672 a místních
komunikacích v obci Borová Lada v rámci akce „Projekt a pasport svislého dopravního
značení obec Borová Lada“. Projekt a pasport obsahuje tabulkovou část s tabulkami
jednotlivých dopravních značek, které jsou barevně rozlišeny podle vlastníků (správců)
komunikací. Projekt a pasport řeší demontáž stávajících nepotřebných, instalaci nově
navržených a obnovu (výměnu) stávajících poškozených dopravních značek.
Projektová dokumentace je v souladu s technickými podmínkami – „Zásadami pro dopravní
značení na pozemních komunikacích“ (CDV Brno 2002, TP 65 – II. vydání) a vyhláškou
č.30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a
řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Projekt a pasport
svislého dopravního značení byl odsouhlasen Policií ČR KŘ Jč kraje, SDP Prachatice dne
03.08.2010 v souladu s ustanovením § 77 odst.1, písm.c) zákona č.361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasné stanovisko s projektem
a pasportem svislého dopravního značení vydala Správa a údržba silnic Jč kraje, závod
Prachatice dne 12.08.2010.

Přílohy:
PASPORT A PROJEKT SDZ NA MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍCH OBCE BOROVÁ LADA

http://www.mesto.vimperk.cz/UD/doprava/7.pdf

Projekt a pasport dopravního značení obce Borová Lada

http://www.mesto.vimperk.cz/UD/doprava/8.pdf

Tabulka SDZ

http://www.mesto.vimperk.cz/UD/doprava/9.pdf

PROJEKT A PASPORT SVISLÉHO DOPRAVNÍHO
ZNACENÍ

http://www.mesto.vimperk.cz/UD/doprava/10.pdf

