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- VEěEJNÁ VYHLÁŠKA OPATěENÍ OBECNÉ POVAHY
stanovení místní 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) a podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silniþním
provozu, v souladu s ustanovením § 171 zákona þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen správní Ĝád), po pĜedchozím písemném vyjádĜení Policie ýR,
DI Prachatice, þ.j.: KRPC-105124/ýJ-2017-020606 ze dne 11.07.2017
stanovuje
mČstu Vimperk, Iý 002 50 805, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk,
místní úpravu provozu na veĜejnČ pĜístupné úþelové komunikaci, inventární þíslo ÚK
73, pozemek 555/1 v k. ú. Vimperk (komunikace vedoucí ke zdravotnímu stĜedisku)
formou zmČny textu dodatkové tabulky umístČné pod stálou svislou dopravní znaþkou
B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou smČrech“.
Text dodatkové tabulky bude zmČnČn na „Mimo dopravní obsluhu“
z dĤvodu upravení vjezdu vozidel do prostoru za dopravním znaþkou.
Místní úprava bude provedena za dodržení tČchto podmínek:
1. Provedení dopravního znaþení, jeho umístČní, ukotvení a uchycení bude odpovídat
pĜíslušným pĜedpisĤm, zejména:
- vyhlášce þ. 294/2015 Sb., kterou se provádČjí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, v platném znČní,
- TP 65 Zásady pro dopravní znaþení na pozemních komunikacích,
- ýSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní znaþení.
2. ZaĜízení DZ nesmí zasahovat do prĤjezdního profilu pozemních komunikací.
3. PĜed zapoþetím prací na osazení dopravních znaþek musí být vytyþeny inženýrské
sítČ.
4. Osazení dopravních znaþek místní úpravy provozu provede odbornČ zpĤsobilá firma
s oprávnČním k tČmto pracím.
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5. MČstský úĜad Vimperk, odbor dopravy a silniþního hospodáĜství si vyhrazuje právo
toto ustanovení zmČnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat veĜejný zájem.
6. OdpovČdnou osobou za provedení dopravního znaþení je Petr KvČtoĖ, nar.
24.03.1967, zamČstnanec mČsta Vimperk, tel: 388 402 259.
7. Dopravní znaþení bude provedeno bezodkladnČ, po doruþení této vyhlášky,
nejpozdČji do 31.09.2017.

OdĤvodnČní

MČsto Vimperk, Iý 002 50 805, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk, zastoupené Odborem
investic a údržby, podalo 10.07.2017 u MČstského úĜadu Vimperk, odbor dopravy a
silniþního hospodáĜství, žádost o stanovení výše uvedené místní úpravy provozu na veĜejnČ
pĜístupné úþelové komunikaci, inventární þíslo ÚK 73, pozemek 555/1 v k. ú. Vimperk
(komunikace vedoucí ke zdravotnímu stĜedisku).
Návrh DIO odsouhlasila Dopravní komise mČsta Vimperk a Rada mČsta Vimperk dne
26.06.2017, þ. usnesení 648.
K žádosti byla pĜipojena grafická pĜíloha s vyobrazeným návrhem osazení dopravní znaþky.
Souhlas s navrhovanou místní úpravou provozu vydala Policie ýR Kě Jþk, DI Prachatice,
þ.j.: KRPC-105124/ýJ-2017-020606 dne 11.07.2017.
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích provedené formou umístČní
svislých dopravních znaþek se realizuje formou opatĜení obecné povahy podle þásti šesté
zákona þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
MČstský úĜad Vimperk, odbor dopravy a silniþního hospodáĜství, oznámil 18.07.2017 návrh
opatĜení obecné povahy vyvČšením na úĜední desce MČÚ Vimperk s tím, že k návrhu
opatĜení obecné povahy mĤže kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
opatĜením obecné povahy pĜímo dotþeny, uplatnit u MČstského úĜadu Vimperk, odboru
dopravy a silniþního hospodáĜství písemné námitky ve lhĤtČ 30 dnĤ ode dne jeho zveĜejnČní.
Ve stanovené lhĤtČ neobdržel správní úĜad žádné námitky ani nová stanoviska.

Pouþení

Podle § 173 odst. 2 zákona þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
nelze proti opatĜení obecné povahy podat opravný prostĜedek.
OpatĜení obecné povahy nabývá úþinnosti patnáctým dnem po dni vyvČšení veĜejné
vyhlášky.
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Toto oznámení musí být vyvČšeno po dobu 15 dnĤ.
A. Údaje o zveĜejnČní na úĜední desce MČÚ Vimperk
VyvČšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvČšení a sejmutí na úĜední desce:
B. Údaje o zveĜejnČní na elektronické úĜední desce MČÚ Vimperk
VyvČšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvČšení a sejmutí na úĜední desce:

Obdrží
Žadatel
MČsto Vimperk, Iý 002 50 805, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
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.
Dotþený orgán
Policie ýR Krajské Ĝeditelství policie Jihoþeského kraje, DI Prachatice, 383 24 Prachatice ID
eb8ai73 (KRPC-105124/ýJ-2017-020606)
Obdrží k vyvČšení na úĜední desce
MČstský úĜad Vimperk, odbor HB - se žádostí o vyvČšení na úĜední desce a o zpČtné zaslání
potvrzeného vyvČšení po dobu 15 dní
Na vČdomí:
MČstská policie Vimperk
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