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- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA „Projekt a pasport svislého dopravního značení obec Strážný“
Oznámení o projednávání návrhu stanovení místní úpravy provozu na místních
komunikacích v obci Strážný.
Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán
podle § 77 odst. 1 písm. c) a podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších
předpisů, po předchozím projednání 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
místních komunikacích v obci Strážný všem dotčeným osobám.
Opatření obecné povahy se týká místní úpravy provozu na místních komunikacích v obci Strážný,
kterou stanoví Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, na základě žádosti
Městyse Strážný, IČ 002 50 694, Strážný 23, 384 43 Strážný, zastoupeného společností SOMARO
CZ, s. r. o., IČ 270 66 070, Středisko České Budějovice, Planá 85, 370 01 České Budějovice (dále
jen žadatel) z 13.10.2011 a vypracované dokumentace „Projekt a pasport svislého dopravního
značení obec Strážný“. Návrh opatření obecné povahy byl v souladu s ustanovením § 172 odst. 1
správního řádu projednán s příslušným orgánem Policie ČR, KŘP Jčk DI Prachatice, písemné
vyjádření tvoří podklady tohoto řízení.
Poněvadž návrh stanovení místní úpravy obsahoval vady, byl žadatel vyzván samostatnou výzvou
z 21.11.2011 k odstranění nedostatků návrhu nejpozději do 31.03.2011 a správní orgán řízení
usnesením přerušil.
Žadatelem byly 01.03.2012 odstraněny nedostatky návrhu a tím pominula překážka pro níž bylo
řízení přerušeno a správní úřad tak dále pokračuje v řízení.
Návrh se přímo dotýká zájmů Městyse Strážný a účastníků provozu na místních komunikací v obci
Strážný.
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 Strážný.

-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
místních komunikacích v obci Strážný 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 ustanovením § 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 14.03.2012 do 29.03.2012 zveřejněn na úředních
deskách MěÚ Vimperk, OÚ Strážný a zároveň na elektronické úřední desce MěÚ Vimperk
(www.vimperk.cz) a OÚ Strážný..
„otisk úředního razítka“
Miroslav Kavlík v. r.
oprávněná úřední osoba
odboru dopravy a SH
A. Údaje o zveřejnění na úřední desce MěÚ Vimperk
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce:
B. Údaje o zveřejnění na elektronické úřední desce MěÚ Vimperk
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce:
C. Údaje o zveřejnění na úřední desce OÚ Strážný
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce:
D. Údaje o zveřejnění na elektronické úřední desce OÚ Strážný
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

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

-3Doručí se:
Žadatel:
- Městys Strážný, IČ 002 50 694, Strážný 23, 384 43 Strážný, zastoupený společností
SOMARO CZ, s. r. o., IČ 270 66 070, 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 Strážný 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 III. třídy č. 14142 a místních komunikacích v obci
Strážný.
Dotčený orgán:
- Policie ČR Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, DI Prachatice,
383 24 Prachatice

Obdrží k vyvěšení na úřední desce:
- Městský úřad Vimperk, odbor HB + příloha dopravního značení
- Obecní úřad Strážný, Strážný 23, 384 43 Strážný + příloha dopravního značení

(DS)

