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- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně
příslušný správní orgán 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), na základě žádosti obce Nicov, IČ 005 83 405, Nicov
33, 384 73 Stachy z 07.10.2015, podle § 77 odst.1 písm. c) zákona o silničním provozu
stanovuje
obci Nicov, IČ 005 83 405, Nicov 33, 384 73 Stachy,
místní úpravu provozu na pozemní komunikaci II. třídy č. 145 v obci Nicov
(na konci obce ve směru jízdy na Kašperské Hory),
formou změny umístění stálých svislých dopravních značek IS 12a „Obec“ a IS 12b
„Konec obce“ (o cca 50 m - na rozhraní pozemků parc. č. 8/1 a 8/6 v k. ú. Nicov)
z důvodu posunutí hranice zastavěného území obce a zvýšení bezpečnosti silničního
provozu.
Místní úprava bude provedena za dodržení těchto podmínek:
1. Dopravní značky budou instalovány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
o silničním provozu a vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů a budou splňovat požadavky „Zásad pro dopravní značení na
pozemních komunikacích“ - TP 65.
2. Před započetím prací na osazení dopravních značek musí být vytyčeny inženýrské sítě.
3. Zařízení DZ nesmí zasahovat do průjezdního profilu pozemních komunikací.
4. Osazení dopravních značek místní úpravy provozu provede odborně způsobilá firma
s oprávněním k těmto pracím na náklady žadatele.
5. Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství si vyhrazuje právo toto
ustanovení změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat veřejný zájem.
6. Dopravní značení bude provedeno do 31.03.2016.
7. Odpovědnou osobou za provedení dopravního značení je starostka obce Nicov Mgr.
Jitka Šašková, tel: 728 944 503.
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Obec Nicov, IČ 005 83 405, Nicov 33, 384 73 Stachy, podala 07.10.2015 u Městského úřadu
Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen obecní úřad), žádost o stanovení
místní úpravy provozu na silnici II. třídy č. 145 v obci Nicov (na konci obce ve směru jízdy na
Kašperské Hory) formou změny umístění stálých svislých dopravních značek IS 12a „Obec“
a IS 12b „Konec obce“.
Obecní úřad požádal samostatným přípisem ze dne 07.10.2015 příslušný orgán Policie ČR,
DI Prachatice o písemné vyjádření.
Policie ČR si před vydáním stanoviska vyžádala svolání ústního jednání, které se uskutečnilo
03.11.2015 za přítomnosti zástupce Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, starostky obce
Nicov a zástupce Policie ČR, DI Prachatice.
Při ústním jednání zástupce Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Prachatice do
protokolu uvedl, že k posunu dopravních značek nemá námitek a v případě vyhovění žádosti
požaduje, aby náklady spojené s umístěním dopravních značek uhradil žadatel.
Zástupce Policie ČR, DI Prachatice do protokolu uvedl, že nesouhlasí s posunutím svislého
dopravního značení IS 12a „Obec“ a IS 12b „Konec obce“ a že žadatel nepředložil
projektovou dokumentaci se stavebními úpravami.
Starostka obce Nicov do protokolu uvedla, že trvá na žádosti obce a náklady spojené
s přemístěním značek uhradí obec Nicov.
Obecní úřad posoudil žádost podle obecných pravidel stanovených v zákoně č. 361/2000
Sb., zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích (TP 65), stanoviska dotčeného
orgánu Policie ČR a zásad bezpečné jízdy.
Výpisem z katastru nemovitostí a místním šetřením obecní úřad zjistil, že na konci obce
Nicov, ve směru jízdy na Kašperské Hory, v souladu s územním plánem obce Nicov, je
postaven rodinný dům č.p. 9, který se nachází mimo zastavěné území vymezené svislými
dopravními značkami IS 12a „Obec“ a IS 12b „Konec obce“.
Zákon o silničním provozu v § 2 písm. cc) definuje pojem obec, jako zastavěné území, jehož
začátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními značkami.
Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a
úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích uvádí, že dopravní značka IS 12a
„Obec“ označuje začátek obce a informuje o jejím názvu.
Oba právní předpisy již neurčují místo umístění dopravních značek IS 12a „Obec“ a IS 12b
„Konec obce“ ani pojem „zastavěné území“.
Při stanovení místní úpravy provozu obecní úřad tedy vycházel ze Zásad pro dopravní
značení na pozemních komunikacích - TP 65, které uvádějí, že značka IS 12a se umisťuje
zpravidla u začátku zastavěné oblasti přilehlé k pozemní komunikaci, popřípadě u místa, od
kterého je nutno stanovit, aby platila pravidla provozu stanovená pro obec.
Obecní úřad je toho názoru, že umístění rodinného domu v bezprostřední blízkosti silnice
není vhodné řešení rozšiřování obce, nicméně je v souladu s platným územním plánem obce
Nicov. Rodinný dům č.p. 9 je řádně zkolaudován a bezprostředně navazuje na okolní stavby.
Posunutím dopravních značek IS 12a „Obec“ a IS 12b „Konec obce“ nedojde ke změně
vlastnických vztahů a nedojde tedy ani ke změně odpovědnosti vlastníka silnice za
zabezpečení sjízdnosti nebo schůdnosti silnice.
Vzhledem k hustotě silničního provozu v tomto úseku silnice dal obecní úřad přednost
bezpečnosti chodců nad plynulostí silniční dopravy a stanovil místní úpravu provozu na
silnici II. třídy č. 145, tak jak je uvedeno ve výroku tohoto stanovení.
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích provedené formou umístění
svislých dopravních značek se realizuje opatřením obecné povahy podle části šesté zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
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obecné povahy 06.11.2015 účastníkům řízení, dotčenému orgánu a vyvěšením na úřední
desce MěÚ Vimperk a Obecního úřadu Nicov se sdělením, že k návrhu opatření obecné
povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné
povahy přímo dotčeny, uplatnit u Městského úřadu Vimperk, odboru dopravy a silničního
hospodářství, písemné námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.
Ve stanovené lhůtě neobdržel správní úřad žádné námitky ani nová stanoviska.
Poučení:
Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky.
„otisk úředního razítka“
Miroslav Kavlík v.r.
zástupce vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

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 Nicov
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 Nicov
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce:
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Účastníci:
- obec Nicov, IČ 005 83 405, Nicov 33, 384 73 Stachy
- SÚS Prachatice, IČ 709 71 641, Žernovická 916, 383 11 Prachatice

(DS)
(DS)

Dotčené osoby:
- V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Vimperk toto
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 Nicov 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 Nicov, IČ 005 83 405, Nicov 33, 384 73 Stachy

(DS)

