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- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o projednávání návrhu stanovení místní úpravy provozu na místních
komunikacích.
Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní
orgán státní správy 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), ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích, zahájil dne 29.09.2014 na základě žádosti města Vimperk, IČ 002 50 805,
Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk, zastoupeného odborem investic a údržby, řízení
o návrhu opatření obecné povahy, podle § 171 a následující části šesté zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle
§ 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, ve věci stanovení místní úpravy provozu
na místních komunikacích ve Vimperku.
Opatření obecné povahy se týká místní úpravy provozu na místních komunikacích ulic
Brantlova, Zámek a 1. Máje (na pozemku parc. č. 792 v k. ú. Vimperk) ve Vimperku podle
návrhu odsouhlaseného Dopravní komisí Rady města Vimperk z 16.09.2014.
V rámci dopravního řešení je navržena tato místní úprava provozu:
Ulice Brantlova ve Vimperku:
- stálá svislá dopravní značka B 17 „Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav vozidel, jejichž délka
přesahuje vyznačenou mez“ s údajem „7m“ bude umístěna na místní komunikaci ulice
Brantlova - za křižovatkou s ulicí Výhledy ve směru jízdy od Náměstí Svobody
- u budovy č.p. 247 ve směru jízdy do centra města.
Ulice Zámek ve Vimperku:
- stálá svislá dopravní značka B 20a „Nejvyšší povolená rychlost“ s údajem „30“ bude
umístěna v ulici Zámek ve Vimperku - z obou směrů v úseku od křižovatky s ulicí Purkártova
ke křižovatce s pozemní komunikací umístěné na pozemku parc. č. 350 v k. ú. Vimperk.
Ulice 1. Máje ve Vimperku:
- stálá svislá dopravní značka B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel“ doplněná dodatkovou
tabulkou E 13 s textem „Dopravní obsluze vjezd povolen“ bude umístěna v ulici 1. Máje (na
pozemku parc. č. 792 v k. ú. Vimperk, příjezd k drážnímu domku) ve Vimperku.
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,

-2Vimperk, ve lhůtě do 30 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.
Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství,
v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu,

vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu místních komunikacích ulic
Brantlova, Zámek a 1. Máje (na pozemku parc. č. 792 v k. ú. Vimperk) ve Vimperku 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.

„otisk úředního razítka“
Miroslav Kavlík v.r.
oprávněná úřední osoba
odboru dopravy a SH

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
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:

-3Obdrží:
Žadatel:
- Město Vimperk, IČ 002 50 805, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
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 a současně bude
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude
písemnost považována za doručenou. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce
správního orgánu, který písemnost doručuje.
Dotčený orgán:
- Policie ČR Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, DI Prachatice,
383 24 Prachatice, ID eb8ai73
Obdrží k vyvěšení na úřední desce:
- Městský úřad Vimperk, odbor HB + příloha dopravního značení
Na vědomí:
- Město Vimperk, odbor investic a údržby
- Městská policie Vimperk

(DS)

