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- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
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),
stanovuje
obci Borová Lada, IČ 002 50 341, 384 92 Borová Lada 38,
podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu,
přechodnou úpravu provozu na silnici II. třídy č. 167 a III. třídy č. 1672 v obci Borová
Lada formou umístění přenosných dopravních značek B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel
v obou směrech“ a dopravních zařízení Z 2 „Zábrana pro označení uzavírky“,
v termínu 06.07.2019 od 13:00 do 13:30 hodin.
1.

2.

3.
4.

Stanovení je vydáváno za následujících podmínek.
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.
Dopravní značení bude osazeno odbornou firmou před zahájením prací. Stálé
dopravní značení, které by bylo v rozporu s navrženou přechodnou úpravou provozu
bude zneplatněno.
Přechodná úprava provozu na silnici II/167 a III. třídy č.1672 je povolena v termínu
06.07.2019 od 13:00 do 13:30 hodin.
Odpovědnou osobou za provedení dopravního značení je za žadatele starostka obce
Borová Lada Ing. Jana Hrazánková.

Digitálně podepsal Miroslav Kavlík
Datum: 30.05.2019 08:18:39 +02:00

Odůvodnění
Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 29.05.2019
žádost obce Borová Lada, IČ 002 50 341, 384 92 Borová Lada 38, týkající se povolení úplné
uzavírky části silnice II. třídy č. 167 a III. třídy č. 1672 v obci Borová Lada (v úseku cca 500
m od křižovatky uvedených silnic směrem na obec Kvilda). Uzavírka výše uvedených
komunikací vyžaduje stanovení přechodné úpravy provozu.
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 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 silnici II. třídy č. 167 a III.
třídy č. 1672 v obci Borová Lada přechodnou úpravu provozu formou umístění přenosných
dopravních značek, tak jak je uvedeno ve výroku tohoto stanovení.

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 oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

A. Údaje o zveřejnění na úřední desce MěÚ Vimperk
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

B. Údaje o zveřejnění na elektronické úřední desce MěÚ Vimperk
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Sejmuto dne:

C. Údaje o zveřejnění na úřední desce obce Borová Lada
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

D. Údaje o zveřejnění na elektronické úřední desce obce Borová Lada
Vyvěšeno dne:
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Obdrží
Účastníci
obec Borová Lada, IČ 002 50 341, 384 92 Borová Lada 38
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČ 70971641, závod Prachatice

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 obecního úřadu Borová Lada
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 (KRPC-74278/ČJ-2019-020606)
Obdrží k vyvěšení na úřední desce
Městský úřad Vimperk, odbor HB
Obecní úřad Borová Lada, IČ 002 50 341
se žádostí o vyvěšení na úřední desce a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po
dobu 15 dní.
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