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- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
stanovení místní 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) a podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním
provozu, v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
stanovuje
obci Bohumilice, IČ 002 50 333, Bohumilice 111, 384 81 Čkyně
místní úpravu provozu na místní komunikaci obce Bohumilice (pozemky parc. KN
č. 619/1, 619/2, 621/1, 621/2, 621/3, 621/7, 622/1 a 622/3 vše v k. ú. Bohumilice
v Čechách),
formou umístění stálých svislých dopravních značek B 12 „Zákaz vjezdu vyznačených
vozidel“, s vyznačením autobusu, traktoru a nákladního automobilu, dle situace
odsouhlasené příslušným orgánem Policie ČR, DI Prachatice.
Místní úprava bude provedena za dodržení těchto podmínek:
1. Provedení dopravního značení, jeho umístění, ukotvení a uchycení bude odpovídat
příslušným předpisům, zejména:
- vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, v platném znění,
- TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích,
- ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení.
2. Zařízení DZ nesmí zasahovat do průjezdního profilu pozemních komunikací.
3. Před započetím prací na osazení dopravních značek musí být vytyčeny inženýrské
sítě.
4. Osazení dopravních značek místní úpravy provozu provede odborně způsobilá firma
s oprávněním k těmto pracím.
5. Stávající svislé dopravní značky, které by byly v rozporu s tímto stanovením, budou
odstraněny.
Digitálně podepsal Miroslav Kavlík
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6. Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství si vyhrazuje právo
toto ustanovení změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat veřejný zájem.
7. Odpovědnou osobou za provedení dopravního značení je starosta obce Bohumilice
pan Jaroslav Nový.
8. Dopravní značení bude provedeno po nabytí účinnosti této vyhlášky, nejpozději do
31.08.2019.

Odůvodnění

Obec Bohumilice, IČ 002 50 333, Bohumilice 111, 384 81 Čkyně, zastoupená starostou obce
panem Jaroslavem Novým, podala dne 20.05.2019 u Městského úřadu Vimperk, odbor
dopravy a silničního hospodářství, žádost o stanovení místní úpravu provozu na místní
komunikaci obce Bohumilice (pozemky parc. KN č. 619/1, 619/2, 621/1, 621/2, 621/3, 621/7,
622/1 a 622/3 vše v k. ú. Bohumilice v Čechách), formou umístění stálých svislých
dopravních značek B 12 „Zákaz vjezdu vyznačených vozidel“, s vyznačením autobusu,
traktoru a nákladního automobilu
Souhlas s navrhovanou místní úpravou provozu vydala Policie ČR, DI Prachatice, dne
23.05.2019, č. j.: KRPC - 71321/ČJ-2019-020606.
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích provedené formou umístění
svislých dopravních značek se realizuje formou opatření obecné povahy podle části šesté
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, zveřejnil dne 23.05.2019
návrh opatření obecné povahy vyvěšením na úřední desce MěÚ Vimperk a Obecního úřadu
Bohumilice s tím, že k návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti
nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u Městského úřadu
Vimperk, odboru dopravy a silničního hospodářství písemné námitky ve lhůtě 30 dnů ode
dne jeho doručení.
Ve stanovené lhůtě neobdržel správní úřad žádné námitky ani nová stanoviska.

Poučení
Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky.

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 elektronické úřední desce MěÚ Vimperk
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce:
C. Údaje o zveřejnění na úřední desce obce Bohumilice
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce:
D. Údaje o zveřejnění na elektronické úřední desce obce Bohumilice
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

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

Obdrží
Účastníci řízení
Obec Bohumilice, IČ 002 50 333, Bohumilice 111, 384 81 Čkyně
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 Bohumilice a
současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po
vyvěšení bude písemnost považována za doručenou.
Dotčený orgán
Policie ČR Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, DI Prachatice, 383 24 Prachatice,
ID eb8ai73 (KRPC - 71321/ČJ-2019-020606)
Obdrží k vyvěšení na úřední desce
Městský úřad Vimperk, odbor HB,
Obecní úřad Bohumilice
se žádostí o vyvěšení na úřední desce a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po
dobu 15 dní.
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