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- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
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 společnosti ČK motorsport s.r.o., IČ 261 02 811,
K. Světlé 2238/4, 370 04 České Budějovice ze dne 15.08.2016, podle § 77 odst. 1 písm. c)
zákona o silničním provozu
stanovuje
přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích ulic Svornosti
a náměstí Svobody ve Vimperku
v termínu 10.09.2016 od 13:30 do 16:00 hodin
z důvodu průjezdu vozidel mezinárodní soutěže pro veteránské a sportovní automobily,
VII. South Bohemia Classic 2016.
Vedení provozu – popis objížďky:
Uzavírka místních komunikací bude zajištěna pořadatelskou službou společnosti ČK
motorsport s.r.o., IČ 261 02 811, K. Světlé 2238/4, 370 04 České Budějovice.
Objízdné trasy nejsou určeny vzhledem ke krátkodobosti uzavírky.
V nutných případech bude do uzavřeného prostoru zajištěn příjezd vozidlům integrovaného
záchranného systému.
V době uzavírky místních komunikací budou přenosné dopravní značky umístěny na
těchto místech:
1. B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel“ s dodatkovými tabulkami E13 s textem „Mimo vozidla
VII. South Bohemia Classic“:
- křižovatka ulic Pivovarská a Svornosti ve Vimperku
- křižovatka ulic Svornosti a náměstí Svobody ve Vimperku
- v horní části náměstí Svobody (nad horní kašnou ve směru jízdy od ulice Zlatá stezka
a Brantlova); v tomto místě bude doplněna o dopravní zařízení Z2 „Zábrana pro
označení uzavírky“.

-22. B 24a „Zákaz odbočování vpravo“ s dodatkovou tabulkou E13 s textem „Mimo vozidla
VII. South Bohemia Classic“:
- před křižovatkou ulic Svornosti a náměstí Svobody ve Vimperku.
Rozhodnutí je vydáváno za následujících podmínek:
1. Žadatel zajistí označení uzavřeného úseku v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou
se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů a podle schváleného dopravního opatření, které je nedílnou součástí tohoto
rozhodnutí a bylo odsouhlaseno zástupcem PČR KŘ Jčk DI Prachatice dne 16.08.2016, č.j.:
KRPC 127667/Čj-2016-020606.
2. Dopravní značení provede odborně způsobilá firma.
3. Žadatel odpovídá za řádný stav dopravních značek a dopravních zařízení. Při jakémkoliv
jejich poškození je povinen závady neprodleně odstranit, aby nebyla narušena bezpečnost
silničního provozu.
4. Po celou dobu uzavírky nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu a bezpečný
pohyb chodců na navazujících komunikacích.
5. Ihned po ukončení uzavírky bude proveden úklid a budou odstraněna pomocná zařízení a
DZ a komunikace budou uvedeny do původního stavu.
6. Za veškeré škody vzniklé uživatelům komunikací z titulu nesplnění podmínek tohoto
povolení odpovídá společnost ČK motorsport s.r.o., IČ 261 02 811, K. Světlé 2238/4, 370 04
České Budějovice.
7. Za plnění podmínek tohoto rozhodnutí odpovídá za společnost ČK motorsport s.r.o., IČ 261
02 811, K. Světlé 2238/4, 370 04 České Budějovice pan Pavel Kacerovský, ředitel VII. South
Bohemia Clasicc 2016, tel.: 728 547 505.
8. Povolujícímu orgánu a Polici ČR KŘ Jčk DI Prachatice zůstává právo kontroly a je nutno
respektovat pokyny, které upřesňují nebo doplňují podmínky tohoto rozhodnutí.
Odůvodnění:
Stanovení přechodné úpravy provozu bylo vydáno na základě žádosti (žádost o povolení
částečné uzavírky místní komunikace náměstí Svobody ve Vimperku) společnosti ČK
motorsport s.r.o., IČ 261 02 811, K. Světlé 2238/4, 370 04 České Budějovice ze dne
15.08.2016.
Uzavírka ulice náměstí Svobody ve Vimperku vyžaduje stanovení přechodné úpravy provozu.
K dopravnímu opatření vydala souhlasné vyjádření Policie ČR KŘ Jčk DI Prachatice, č. j.
KRPC 127667/Čj-2016-020606 dne 16.08.2016.
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích provedené formou
umístění přenosných dopravních značek se realizuje formou opatření obecné povahy podle
části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem správní orgán stanovil na místních komunikacích ulic
Svornosti a náměstí Svobody ve Vimperku přechodnou úpravu provozu formou umístění
přenosných dopravních značek, tak jak je uvedeno ve výroku tohoto stanovení.

-3Poučení:
Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále
jen správní řád) nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu se návrh opatření
obecné nedoručuje a opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po
vyvěšení.
„otisk úředního razítka“
Miroslav Kavlík, v.r.
oprávněná úřední osoba
odboru dopravy a silničního hospodářství

Toto stanovení 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:

Obdrží:
Účastníci:
- ČK motorsport s.r.o., IČ 261 02 811, K. Světlé 2238/4, 370 04 České Budějovice
(Pavel Kacerovský, ředitel VII. South Bohemia Clasicc 2016)
- Město Vimperk, IČ 002 50 805, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk

(DS)

Dotčené osoby:
V souladu s ustanovením § 173 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 a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem
po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou.
Dotčené orgány:
Policie ČR, KŘP Jčk, DI Prachatice, IČ 75151511 (č.j. KRPC 127667/Čj-2016-020606)
Na vědomí:
- Městská policie Vimperk
Obdrží k vyvěšení na úřední desce:
- Městský úřad Vimperk, odbor HB
- Městský úřad Vimperk, odbor ŠK a CR

(DS)

