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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), podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu 

stanovuje žadateli 

METROSTAV, a.s., IČ 24204005, Koželužská 2446/5, 180 00 Praha 8 

zastoupená na základě plné moci společností 

KASKA, s.r.o., IČ 26080966, Prostřední 3, 370 04 České Budějovice 

přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích města Vimperk, na silnicích II. 

třídy č. 145, 167 a 168 v územním obvodu obce s rozšířenou působností Vimperk, 

formou umístění přenosných dopravních značek podle DIO, které je nedílnou součástí 

tohoto stanovení (prodloužení termínu přechodné úpravy provozu stanovené opatřením 

obecné povahy č. j.: MUVPK-OD 29725/20-KAV ze dne 28.08.2020).  

Důvod: vedení objízdné trasy z důvodu opravy silnice I. třídy č. 39 - Volary - Lenora.  

Termín: od 16.11.2020 do 03.12.2020. 

 Přechodná úprava bude provedena za dodržení těchto podmínek:  

1. Umístění dopravních značek na uvedených silnicích je stanoveno dle doloženého 

návrhu DIO, který je nedílnou součástí tohoto stanovení. 

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 min. 60 cm nad vozovkou, její nejbližší hrana musí být umístěna 

minimálně 50 cm od zpevněného kraje komunikace a maximálně 200 cm. 

3. Žadatel odpovídá za správné umístění dopravního značení dle „Zásad pro 

označování pracovních míst na pozemních komunikacích - technické podmínky TP 

66“ schválených Ministerstvem dopravy a jeho údržbu po celou dobu provádění prací. 

Po jejich skončení bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno a 

stávající dopravní značení uvedeno do původního stavu. 
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4. Dopravní značení bude osazeno odbornou firmou před zahájením akce. Pracovníci 

zhotovitele musí být řádně proškoleni, poučeni a označeni dle platné vyhlášky. 

5. V případě potřeby si Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, 

a Policie ČR vyhrazují právo dopravní značení doplnit nebo pozměnit. 

6. Odpovědnou osobou za provedení dopravního značení je za společnost 

METROSTAV a.s. Ing. Jiří Urban, tel.: 601 591 171. 

 

Odůvodnění 

Stanovení přechodné úpravy provozu se vydává na základě žádosti společnosti 

METROSTAV, a.s., IČ 24204005, Koželužská 2446/5, 180 00 Praha 8 zastoupené na 

základě plné moci společností KASKA, s.r.o., IČ 26080966, Prostřední 3, 370 04 České 

Budějovice ze dne 23.10.2020.  

Jedná o pokračování přechodné úpravy provozu stanovené opatřením obecné povahy č. j.: 

MUVPK-OD 29725/20-KAV ze dne 28.08.2020, z důvodu pozdějšího předání stavby a 

revidování stavebních postupů a technologie opravy silnice.  

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích provedené formou 

umístění přenosných dopravních značek se realizuje formou opatření obecné povahy podle 

části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  

K žádosti bylo přiloženo kladné stanovisko Policie ČR, KŘP Jčk, DI Prachatice ze dne 

22.10.2020, č. j.: KRPC-19759/ČJ-2020-020606.  

 

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. 
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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 úřední desce obecního úřadu Borová Lada 

Vyvěšeno dne:                                            Sejmuto dne:            

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce: 

 

C. Údaje o zveřejnění na elektronické úřední desce obecního úřadu Kvilda 

Vyvěšeno dne:                                            Sejmuto dne:          

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce: 

Obdrží 

Účastníci 

KASKA, s.r.o., IČ 26080966, Prostřední 3, 370 04 České Budějovice  

SÚS Jihočeského kraje, p. o., IČ 709 71 641, 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, obecního úřadu Borová Lada 

a Kvilda a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

 

Dotčené orgány 

Policie ČR, KŘP Jčk, DI Prachatice, IČ 75151511 (č. j.: KRPC-19759/ČJ-2020-020606) 

Obdrží k vyvěšení na úřední desce 

Městský úřad Vimperk, odbor HB   

obecní úřad Borová Lada 

obecní úřad Kvilda 

 

 

- se žádostí o vyvěšení na úřední desce a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení. 
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