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VEěEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o projednávání návrhu stanovení místní úpravy provozu
MČstský úĜad Vimperk, odbor dopravy a silniþního hospodáĜství, jako pĜíslušný správní
orgán státní správy 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), ve vČcech stanovení místní a pĜechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích, zahájil dne 26.07.2017, na základČ žádosti Ing. Adolfa Švarce, námČstí Na
Balabence 1438/2, 190 00 Praha, postoupené obcí Stachy, Iý 002 50 678, 384 73 384 73
Stachy 200, Ĝízení o návrhu opatĜení obecné povahy, podle § 171 a následující þásti šesté
zákona þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen správní Ĝád) a
podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silniþním provozu, ve vČci stanovení místní úpravy
provozu na silnici III. tĜídy þ. 14514 (pozemek parc. þ. 2195/76 v k. ú. Stachy) v osadČ
Michalov.
OpatĜení obecné povahy se týká návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III. tĜídy
þ. 14514 (pozemek parc. þ. 2195/76 v k. ú. Stachy) v osadČ Michalov formou snížení
maximální dovolené rychlosti.
V uvedené vČci probČhlo dne 05.09.2017 veĜejné ústní jednání v osadČ Michalov s tímto
výsledkem:
- ve smČru jízdy od osady KĤsov, pĜed kĜižovatkou s místní komunikací, parc. þ. 2123/3 v k.
ú. Stachy v osadČ Michalov, je navrženo umístČní 3 ks stálých svislých dopravních znaþek B
20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ s údajem „70“, „50“ a „50“.
V souladu s ustanovením § 172 odst. 2 správního Ĝádu se lze s úplným návrhem seznámit
na odboru dopravy a silniþního hospodáĜství MČÚ Vimperk, pracovištČ Nad Stadionem 199,
Vimperk, ve lhĤtČ do 30 dnĤ ode dne jeho zveĜejnČní – ve dnech pondČlí a stĜeda od 7:30 do
17:00 hodin a v ostatních pracovních dnech v dobČ od 7:30 do 14:00 hodin.
Návrh opatĜení obecné povahy byl v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního Ĝádu
projednán s pĜíslušným orgánem Policie ýR, KěP Jþk DI Prachatice dne 05.09.2017 na výše
uvedeném ústním jednání. Písemné vyjádĜení tvoĜí podklady tohoto Ĝízení.
MČstský úĜad Vimperk, odbor dopravy a silniþního hospodáĜství, v souladu s § 172 odst. 1
správního Ĝádu, vyzývá dotþené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na
silnici III. tĜídy þ. 14514 (pozemek parc. þ. 2195/76 v k. ú. Stachy) v osadČ Michalov,
podávaly pĜipomínky nebo námitky.
Podle § 172 odst. 4 správního Ĝádu mĤže k návrhu opatĜení obecné povahy kdokoli, jehož
práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatĜením obecné povahy pĜímo dotþeny, uplatnit
u MČstského úĜadu Vimperk, odboru dopravy a silniþního hospodáĜství písemné pĜipomínky.

Digitálně podepsal Miroslav Kavlík
Datum: 06.09.2017 10:02:27 +02:00

Podle § 172 odst. 5 správního Ĝádu mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti
nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatĜením obecné povahy
pĜímo dotþeny, nebo, urþí-li tak správní orgán i jiné osoby, jejichž oprávnČné zájmy mohou
být opatĜením obecné povahy pĜímo dotþeny, mohou podat proti návrhu opatĜení obecné
povahy k MČstskému úĜadu Vimperk písemné odĤvodnČné námitky ve lhĤtČ 30 dnĤ ode
dne jeho zveĜejnČní. Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní
orgán, který opatĜení obecné povahy vydává.
otisk úĜedního razítka
Miroslav Kavlík, v. r.
oprávnČná úĜední osoba
odboru dopravy a SH

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:
C. Údaje o zveĜejnČní na úĜední desce Obecního úĜadu Stachy
VyvČšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvČšení a sejmutí na úĜední desce:
D. Údaje o zveĜejnČní na elektronické úĜední desce Obecního úĜadu Stachy
VyvČšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvČšení a sejmutí na úĜední desce:
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Obdrží
Úþastníci
obec Stachy, Iý 002 50 678, 384 73 384 73 Stachy 200
Správa a údržba silnic Jihoþeského kraje, p. o. Iý 709 71 641, závod Prachatice
Dotþené osoby
V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního Ĝádu doruþuje MČstský úĜad Vimperk toto
oznámení o návrhu 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, Obecního úĜadu
Stachy a souþasnČ bude zveĜejnČna zpĤsobem umožĖujícím dálkový pĜístup. Patnáctým
dnem po vyvČšení bude písemnost považována za doruþenou. Dnem vyvČšení je den
vyvČšení na úĜední desce správního orgánu, který písemnost doruþuje.
Dotþený orgán
Policie ýR Krajské Ĝeditelství policie Jihoþeského kraje, DI Prachatice, 383 24 Prachatice,
ID eb8ai73
Obdrží k vyvČšení na úĜední desce
MČstský úĜad Vimperk, odbor HB
obec Stachy, Iý 002 50 678, 384 73 384 73 Stachy 200
se žádostí o vyvČšení na úĜední desce a o zpČtné zaslání potvrzeného vyvČšení.
Na vČdomí
Ing. Adolf Švarc, Michalov 269, 384 73 Stachy
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