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Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně
příslušný správní úřad 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
č. 361/2000 Sb.), podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb.
stanovuje
panu Josefu Kůsovi, nar. 18.02.1968, bydlištěm náměstí Svobody 37/16, 385 01 Vimperk,
přechodnou úpravu silničního provozu na místní komunikaci ulice Hřbitovní ve
Vimperku (pozemky parc. č. 413/9 a 670/2 v k. ú. Hrabice) formou umístění přenosných
dopravních značek B 1 „Zákaz vjezdu vozidel v obou směrech“ z důvodu provádění
stavebních prací při uložení vodovodní a kanalizační přípojky dne 15.01.2018 od 7:00 do
15:00 hodin.
Přechodná úprava provozu bude provedena za dodržení těchto podmínek:
1. Před prováděním stavebních prací budou DZ B1 „Zákaz vjezdu vozidel v obou
směrech“ umístěny na těchto místech: ve směru jízdy do osady Hrabice za
křižovatkou se silnicí II/145, v opačném směru v osadě Hrabice, u budovy č. p. 32.
2. Přenosné svislé dopravní značení bude umístěno na červenobílé pruhované sloupky
a musí být zabezpečeno proti pootočení. Spodní hrana svislé dopravní značky musí
být ve výšce minimálně 60 cm nad vozovkou, její nejbližší hrana musí být umístěna
minimálně 50 cm od zpevněného okraje komunikace a maximálně 200 cm.
3. Dopravní značky budou instalovány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
o silničním provozu a vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu
na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů a budou splňovat požadavky „Zásad pro dopravní
značení na pozemních komunikacích“ - TP 65.
4. Osazení dopravních značek místní úpravy provozu provede odborně způsobilá firma
s oprávněním k těmto pracím.
5. Zařízení DZ nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikací.
6. Za plnění podmínek tohoto rozhodnutí odpovídá žadatel Josef Kůs, tel: 603 828 046.
7. Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství a Policie ČR si
vyhrazuje právo toto ustanovení změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat
veřejný zájem.
Digitálně podepsal Miroslav Kavlík

Datum: 08.01.2018 13:19:11 +01:00

Odůvodnění
Dne 05.01.2018 podal Josef Kůs, nar. 18.02.1968, bydlištěm náměstí Svobody 37/16, 385
01 Vimperk žádost o povolení úplné uzavírky a zvláštního užívání místní komunikace ulice
Hřbitovní ve Vimperku (část komunikace od křižovatky se silnicí II/145 - Hrabice) z důvodu
provádění stavebních prací při uložení vodovodní a kanalizační přípojky. Povolení úplné
uzavírky a zvláštního užívání pozemní komunikace vyžaduje stanovení přechodné úpravy
provozu.
Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, požádal samostatným
přípisem ze dne 05.01.2018 Policii ČR DI Prachatice o vyjádření k návrhu přechodné úpravy
provozu. Z důvodu hrozícího nebezpečí z prodlení stanovil správní orgán přechodnou úpravu
provozu, v souladu s § 77 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., bez vyjádření Policie ČR.

Poučení
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:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce:
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Obdrží
Účastníci
Josef Kůs, nar. 18.02.1968, bydlištěm náměstí Svobody 37/16, 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.
Dotčené orgány
Policie ČR, KŘP Jčk, DI Prachatice, IČ 75151511 (bez čísla jednacího)
Na vědomí
Městská policie Vimperk
Městský úřad Vimperk, odbor HB - se žádostí o vyvěšení na úřední desce a o zpětné zaslání
potvrzeného vyvěšení po dobu 15 dní
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