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- VEěEJNÁ VYHLÁŠKA -

OPATěENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení pĜechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
MČstský úĜad Vimperk, odbor dopravy a silniþního hospodáĜství, jako vČcnČ a místnČ
pĜíslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona þ. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o zmČnách nČkterých zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
(dále jen zákon o silniþním provozu), na základČ žádosti Ski klubu Šumava Vimperk, z.s.,
Iý 18291091, 1. máje 182/16, 385 01 Vimperk, ze dne 31.05.2017, podle § 77 odst. 1
písm. c) zákona o silniþním provozu
stanovuje
pĜechodnou úpravu provozu na místních komunikacích ul. 1.máje, Spojka Pražská –
1.máje, HĜbitovní, Podzámþí, Zámek, Purkártova, Vodník, K Vodníku, Pivovarská,
Zahradní, nám. Svobody, Zlatá stezka, Zámecká alej a Sadová ve Vimperku formou
umístČní pĜenosných dopravních znaþek podle pĜiloženého dopravního opatĜení
v termínu 21.06.2017 od 18:00 hod. do 19:00 hod.
PĜenosné dopravní znaþky budou umístČny dle pĜiloženého a odsouhlaseného
dopravnČ inženýrského opatĜení.
DĤvod stanovení pĜechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. 1.máje, Spojka
Pražská – 1.máje, HĜbitovní, Podzámþí, Zámek, Purkártova, Vodník, K Vodníku, Pivovarská,
Zahradní, nám. Svobody, Zlatá stezka, Zámecká alej a Sadová ve Vimperku je konání
bČžeckého závodu „T-Mobile Olympijský bČh“.
PĜechodná úprava bude provedena za dodržení tČchto podmínek:
1. PĜenosné svislé dopravní znaþení bude umístČno na þervenobílé pruhované sloupky a
musí být zabezpeþeno proti pootoþení. Spodní hrana svislé dopravní znaþky musí být ve
výšce min. 60 cm nad vozovkou, její nejbližší hrana musí být umístČna minimálnČ 50 cm
od zpevnČného kraje komunikace a maximálnČ 200 cm.
2. Žadatel odpovídá za správné umístČní dopravního znaþení dle TP 65 „Zásady pro
dopravní znaþení na pozemních komunikacích“ schválených Ministerstvem dopravy a
jeho údržbu po celou dobu konání akce. Po jejím skonþení bude pĜechodné dopravní
znaþení neprodlenČ odstranČno a uvedeno do pĤvodního stavu.
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3. Dopravní znaþení bude osazeno odbornou firmou pĜed zahájením prací. Pracovníci
zhotovitele musí být ĜádnČ proškoleni, pouþeni a oznaþeni dle platné vyhlášky.
4. V pĜípadČ potĜeby si MČstský úĜad Vimperk, odbor dopravy a silniþního hospodáĜství,
a Policie ýR vyhrazují právo dopravní znaþení doplnit nebo pozmČnit.
5. PĜechodná úprava provozu na místních komunikacích ul. 1.máje, Spojka Pražská –
1.máje, HĜbitovní, Podzámþí, Zámek, Purkártova, Vodník, K Vodníku, Pivovarská,
Zahradní, nám. Svobody, Zlatá stezka, Zámecká alej a Sadová ve Vimperku je povolena
v termínu 21.06.2017 od 18:00 hod. do 19:00 hod.
6. OdpovČdnou osobou za provedení dopravního znaþení je za žadatele Pavel Hlava, Luþní
498, 385 01 Vimperk, tel.: 723 000 313.
OdĤvodnČní:
MČstský úĜad Vimperk, odbor dopravy a silniþního hospodáĜství, obdržel žádost Ski klubu
Šumava Vimperk, z.s., Iý 18291091, 1. máje 182/16, 385 01 Vimperk, ze dne 31.05.2017
o stanovení pĜechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. 1.máje, Spojka
Pražská – 1.máje, HĜbitovní, Podzámþí, Zámek, Purkártova, Vodník, K Vodníku, Pivovarská,
Zahradní, nám. Svobody, Zlatá stezka, Zámecká alej a Sadová ve Vimperku v termínu
21.06.2017 od 18:00 hod. do 19:00 hod.
K žádosti bylo pĜiloženo kladné stanovisko Policie ýR, KěP Jþk, DI Prachatice þ.j. KRPC81925/ýj-2017-020606 ze dne 26.05.2017, a vyjádĜení MČsta Vimperk ze dne 30.05.2017.
Stanovení pĜechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích provedené formou
umístČní pĜenosných dopravních znaþek se realizuje formou opatĜení obecné povahy podle
þásti šesté zákona þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Vzhledem k uvedeným skuteþnostem správní orgán stanovil na místních komunikacích
ul. 1.máje, Spojka Pražská – 1.máje, HĜbitovní, Podzámþí, Zámek, Purkártova, Vodník,
K Vodníku, Pivovarská, Zahradní, nám. Svobody, Zlatá stezka, Zámecká alej a Sadová
ve Vimperku pĜechodnou úpravu provozu formou umístČní pĜenosných dopravních znaþek,
tak jak je uvedeno ve výroku tohoto stanovení.
Pouþení:
Podle § 173 odst. 2 zákona þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
(dále jen správní Ĝád) nelze proti opatĜení obecné povahy podat opravný prostĜedek.
V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silniþním provozu se návrh opatĜení obecné
nedoruþuje a opatĜení obecné povahy nabývá úþinnosti pátým dnem po vyvČšení.
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Toto oznámení musí být vyvČšeno po dobu 15 dnĤ.
A. Údaje o zveĜejnČní na úĜední desce MČÚ Vimperk
VyvČšeno dne: 02.06.2017

Sejmuto dne: 17.06.2017

B. Údaje o zveĜejnČní na elektronické úĜední desce MČÚ Vimperk
VyvČšeno dne: 02.06.2017

Sejmuto dne: 17.06.2017

Obdrží:
Úþastníci:
Ski klub Šumava Vimperk, z.s., Iý 18291091, 1. máje 182/16, 385 01 Vimperk

(DS)

MČsto Vimperk, odbor investic a údržby
Dotþené osoby:
V souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního Ĝádu doruþuje MČstský úĜad Vimperk toto
opatĜení obecné povahy dotþeným osobám veĜejnou vyhláškou. Doruþení veĜejnou
vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního Ĝádu tak, že se
písemnost vyvČsí na úĜední desce MČstského úĜadu Vimperk a souþasnČ bude zveĜejnČna
zpĤsobem umožĖujícím dálkový pĜístup. Patnáctým dnem po vyvČšení bude písemnost
považována za doruþenou.
Dotþené orgány:
Policie ýR, KěP Jþk, DI Prachatice, Iý 75151511 (KRPC-81925/ýj-2017-020606)
Obdrží k vyvČšení na úĜední desce:
MČstský úĜad Vimperk, odbor HB
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