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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 13.05.2015 na základě žádosti obce Vacov, IČ 002 50 783, 384
86 Vacov 35, 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 místní komunikaci III. třídy č. 36 (pozemek parc. č. KN 411 v k. ú.
Vlkonice u Vacova a parc. č. KN 764 v k. ú. Vacov).
V rámci dopravního řešení je navržena místní úprava provozu na místní komunikaci III.
třídy č. 36 (pozemek parc. č. KN 411 v k. ú. Vlkonice u Vacova a parc. č. KN 764 v k. ú.
Vacov) formou umístění stálých svislých dopravních značek B 20a „Nejvyšší dovolená
rychlost“ s údaji 50 a 70.
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 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.
Návrh opatření obecné povahy byl v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu
projednán s příslušným orgánem Policie ČR, KŘP Jčk DI Prachatice dne 11.05.2015 č.j.
KRPC 67585-1 Čj-2015-020606.
Písemné vyjádření tvoří podklady tohoto řízení.
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 na místní komunikaci III. třídy
č. 36 (pozemek parc. č. KN 411 v k. ú. Vlkonice u Vacova a parc. č. KN 764 v k. ú. Vacov
podávaly připomínky nebo námitky.
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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:
A. Údaje o zveřejnění na úřední desce Obecního úřadu Vacov
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

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

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce:
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Účastníci:
- Obec Vacov, IČ 002 50 783, 384 86 Vacov 35
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
Čkyně 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
- Obecní úřad Vacov 35, IČ 002 50 783, 384 86 Vacov 35

(DS)

