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- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

oPATŘENí ogecr.|É PoVAHY
sTANoVEt.tí pŘecnoDNÉ Úpnnw PRoVozU NA PozEMNí KoMUNtKAc|

Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silniěního hospodářství, jako věcně a místně
přís|ušný správní orgán pod|e s 124 odst. 6 zákona č' 361/2000 sb.' o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dá|e jen zákon o si|ničním provozu), na zák|adě Žádosti spo|ečnosti STRABAG, a.s.,
|Č 60838744, Vodňanská 333, 383 11 Prachatice, ze dne 27 'o3'2o2o, pod|e $ 77 odst. ,t

písm. c) zákona o si|niěním provozu
stanovuje

přechodnou úpravu provozu na silnici ||1167, lu168, Iu169 a |||11672 a na místní
komunikaci ul. Nádražní ve Vimperku formou umístění přenosných dopravních značek
pod|e přiloženého dopravně inženýrského opatření v termínu od 14.04.2020
do 30.06.2020.

Přenosné dopravní značky budou umístěny dIe přiloženého a odsouhlaseného
dopravně inženýrského opatření.

Důvod stanovení přechodné úpravy provozu na si|nici ||l167, ||/168, ||/,169 a |||l1672 a na
místní komunikaci u|. NádraŽní ve Vimperku je provádění stavby mostu ev. č. 167-003.

Přechodná úprava bude provedena za dodržení těchto podmínek:

1. Přenosné svis|é dopravní značení bude umístěno na červenobí|é pruhované s|oupky a
musí být zabezpeieno proti pootočení. Spodní hrana svis|é dopravní značky musí být ve
výšce min. 60 cm nad Vozovkou, její nejb|iŽší hrana musí být umístěna minimá|ně 50 cm
od zpevněného kraje komunikace a maximá|ně 200 cm.

2. Žadate| odpovídá za správné umístění dopravního znaěení dle ,,Zásad pro označování
pracovních míst na pozemních komunikacích - technické podmínky TP 66.. schvá|ených
Ministerstvem dopravy a jeho údrŽbu po ce|ou dobu provádění prací. Po jejich skončení
bude přechodné dopravní značení neprod|eně odstraněno a uvedeno do původního
stavu.

3. Dopravní znaěení bude osazeno odbornou firmou před zahájením prací. Pracovníci
zhotovite|e musí být řádně proškoleni, poučeni a označeni d|e p|atné vyh|ášky.

4. V případě potřeby si Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a si|ničního hospodářství,
a Po|icie ČR vyhrazují právo dopravníznaěení dop|nit nebo pozměnit'
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5. Přechodná úprava provozu na siInici ||I167, ||/168' ||/169 a |||l1672 a na místní
komunikaci u|' NádraŽní Ve Vimperku je povo|ena v termínu od 14.04.2020
do 30.06.2020.

6. odpovědnou osobou za provedení dopravního znacení )e za Žadate|e Bc. ondřej Ji|eček,
STRABAG a.s., Vodňanská 333, 383 01 Prachatice, te|.: 602 131 475.

ooŮvooHĚtví

Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdrŽe| Žádost spo|ecnosti
STRABAG, a.s., |Č 60838744, Vodňanská 333, 383 11 Prachatice, ze dne 27 '03.2020
ostanovení přechodné úpravy provozu na si|nici ||l167, ||/168' ||/169 a|||11672 a na místní
komunikaci u|. NádraŽní ve Vimperku v termínu od 14'04'2020 do 30.06.2020.

K Žádosti by|o při|oŽeno k|adné stanovisko Po|icie Čn, xŘp Jčk' D| Prachatice č.j. KRPC-
31762tq-2o20, vyjádření Správy a údrŽby si|nic Jihočeského kraje, Krajského Úřadu
Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, obce Kvi|da, Nové Hutě,
Borová Lada' Kubova Huť a Horní Vltavice a města Vimperk.

Stanovení přechodné Úpravy provozu na pozemních komunikacích provedené formou
umístění přenosných dopravních značek se rea|izuje formou opatření obecné povahy pod|e

části šesté zákona Ó. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Vzh|edem k uvedeným skutečnostem správní orgán stanovi| na silnici ||1167, ||/168, ||/169 a
|||11672 a na místní komunikaci u|' NádraŽní ve Vimperku přechodnou úpravu provozu
formou umístění přenosných dopravních znaÓek, tak jak je uvedeno ve výroku tohoto
stanovení.

PoUČENí

Pod|e s 173 odst. 2 zákona č,' 50012004 Sb', správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen správní řád) ne|ze proti opatření obecné povahy podat opra.yný prostředek.

V sou|adu s ustanovením $ 77 odst. 5 zákona o si|ničním provozu se návrh opatření obecné
nedoručuje a opatření obecné povahy nabývá Účinnosti pátým dnem po vyvěŠení.

,,otisk úředního razítka..

Petr Nový v. r.

zástupce vedoucí odboru dopravy
a siIničního hospodářství

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.

e. Úoa,;e o zveřejnění na Úřednídesce a e|ektronické úřednídesce MěÚ Vimperk

Vyvěšeno dne: 01 ,o4.2o2o Sejmuto dne: 17.o4.2o2o

a. Úoaje o zveřejnění na úřednídesce a elektronické Úřední desce obce Kvi|da

Vyvěšeno dne: 01 .04'2020 Sejmuto dne: ,17,042020
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obdrží:

Účastníci:

STRABAG, a.s., |Č 60838744, Vodňanská 333, 383 1,l Prachatice
Správa a ÚdrŽba si|nic Jihočeského kraje' |Č 70971641, závod Prachatice
Ředite|ství si|nic a dá|nic Čn, tČ 65993390
obec Kvi|da, |Č oo25o511
obec Nové Hutě, |Č oo583316
obec Borová Lada, |Č oo25o341
Město Vimperk, Ks' HB
obec Kubova Huť, |Č oo583o57
obec Horní Vltavice, |Č oo25o422

(DS)
(DS)
(DS)
(Ds)
(Ds)
(DS)
(tv)
(Ds)
(Ds)

Dotčené osobv:

Vsou|adu s ustanovením $ 173 odst. 1 správního řádu dorucuje Městský úřad Vimperk toto
opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyh|áškou' Doručení veřejnou
vyh|áškou bude provedeno v sou|adu s ustanovením $ 25 správního řádu tak, Že se
písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Vimperk a obce Kvi|da a souěasně
bude zveřejněna způsobem umoŽňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení
bude písemnost povaŽována za doruěenou.

Dotčené orqánv:

Po|icie Čn, rcŘp Jčk, D| Prachatice, |Č 7515151 1 (KRPC-31762|Čj-2020)

obdrŽí k wvěšení na Úřední desce:

Městský úřad Vimperk, odbor HB
obec Kvi|da, |Č 00250511

(DS)

(Ds)
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