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- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
stanovení přechodné 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 společnosti MISSION VIMPERK,
z.s., IČ 036 65 950, 1. máje 103, 385 01 Vimperk, zastoupené panem Michalem
Pluščenkem, trv. pobytem Mírová 455, 385 01 Vimperk ze dne 24.04.2017, podle § 77 odst.
1 písm. c) zákona o silničním provozu
stanovuje společnosti MISSION VIMPERK, z.s., IČ 036 65 950, 1. máje 103, 385 01
Vimperk
přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích ulic Podzámčí a Zámek ve
Vimperku dle doloženého návrhu DIO, které je nedílnou součástí tohoto stanovení
v termínu od 20.05.2017 - 10:00 hodin do 21.05.2017 - 03:00 hodin
z důvodu pořádání slavnosti „Majáles“ v areálu bývalého letního kina ve Vimperku a
předpokládaného zvýšeného pohybu účastníků této akce.
Vedení provozu – popis objížďky:
Uzavírka místních komunikací bude zajištěna pořadatelskou službou společnosti Mission
Vimperk, z.s. Objízdné trasy nejsou určeny vzhledem ke krátkodobosti uzavírky.
V nutných případech bude do uzavřeného prostoru zajištěn příjezd vozidlům integrovaného
záchranného systému, majitelům garáží a obyvatelům, kteří mají v této části města bydliště
nebo sídlo firmy.
V době uzavírky místních komunikací budou přenosné dopravní značky B1 „Zákaz vjezdu
všech vozidel“ s dodatkovými tabulkami E13 s textem „Mimo dopravní obsluhy“ umístěny na
těchto křižovatkách:
- křižovatka ulice Hřbitovní a Podzámčí ve Vimperku
- křižovatka ulice Podzámčí a Zámek ve Vimperku
- křižovatka ulice Zámek a komunikace ležící na pozemku parc. č. 331 v k. ú. Vimperk
Stálá dopravní značka B 11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“, umístěná v ulici
Zámek vedle hlavní brány do zámku, bude zakryta.

Digitálně podepsal Miroslav Kavlík
Datum: 03.05.2017 14:54:18 +02:00

Stanovení je vydáváno za následujících podmínek
1. Přenosné svislé dopravní značení bude provedeno podle návrhu DIO, který
odsouhlasila Policie ČR DI Prachatice dne 26.04.2017, č.j.: KRPC - 66313/Čj-2017020606.
2. Dopravní značení bude osazeno odbornou firmou před zahájením prací. Stálé
dopravní značení, které by bylo v rozporu s navrženou přechodnou úpravou provozu
bude zneplatněno.
3. Žadatel odpovídá za správné umístění dopravního značení v souladu s Technickými
podmínkami TP 66 - „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních
komunikacích“, schválených Ministerstvem dopravy a v souladu s vyhláškou
č. 294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích, po
celou dobu provádění prací. Po jejich skončení bude přechodné dopravní značení
neprodleně odstraněno.
4. Dopravní značení bude osazeno odbornou firmou před zahájením prací. Stálé
dopravní značení, které by bylo v rozporu s navrženou přechodnou úpravou provozu
bude zneplatněno.
5. V případě potřeby si Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství
a Policie ČR vyhrazují právo dopravní značení doplnit nebo pozměnit.
6. Odpovědnou osobou za provedení dopravního značení je za žadatele pan Šimon
Blaschko, Čkyně 315, tel.: 721 410 799.

Odůvodnění

Povolení bylo vydáno na základě žádosti společnosti MISSION VIMPERK, z.s., IČ 036
65 950, 1. máje 103, 385 01 Vimperk, ze dne 24.04.2017, o povolení uzavírky místních
komunikací ulic Podzámčí a Zámek ve Vimperku.
Uzavírka ulic Podzámčí a Zámek ve Vimperku vyžaduje stanovení přechodné úpravy
provozu.
K dopravnímu opatření vydala souhlasné vyjádření Policie ČR KŘ Jčk DI Prachatice, č. j.
KRPC-66313/Čj-2017-020606 dne 26.04.2017.
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 místní komunikaci ulice
Podzámčí a Zámek ve Vimperku přechodnou úpravu provozu formou umístění přenosných
dopravních značek, tak jak je uvedeno ve výroku tohoto stanovení.
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
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Toto stanovení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
A. Údaje o zveřejnění na úřední desce MěÚ Vimperk
Vyvěšeno dne: 04.05.2017

Sejmuto dne: 18.05.2017

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 řízení
MISSION VIMPERK, z.s., IČ 036 65 950, 1. Máje, 385 01 Vimperk
město Vimperk, IČ 002 50 805, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk, odbor investic a údržby
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.
Dotčený orgán
Policie ČR, KŘP Jčk DI Prachatice, IČ 75151511 (KRPC-66313/Čj-2017-020606)
Obdrží k vyvěšení na úřední desce
Městský úřad Vimperk, odbor HB - se žádostí o vyvěšení na úřední desce a o zpětné zaslání
potvrzeného vyvěšení po dobu 15 dní
Na vědomí:
Městská policie Vimperk

Čj.: MUVPK-OD 11597/17-KAV

strana 3 (celkem 3)

