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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný úřad,
podle ustanovení § 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o silničním provozu“) v návaznosti na ustanovení § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a po stanovisku Policie České republiky,
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, IČ: 75151511, se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 01 České
Budějovice, Územní odbor Strakonice - Dopravní inspektorát Strakonice, Na Ohradě 1067, 386 01
Strakonice, č.j.: KRPC-14382-1/ČJ-2018-020706, PCR02ETRpo85864620 ze dne 7.2.2018, oznamuje
zahájení řízení o návrhu opatření obecné povahy ve věci

MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
na žádost kterou dne 9.2.2018 podal
Pavel Mareš, IČ: 74519123, se sídlem Dukelská 491, 386 01 Strakonice na základě plné moci od
obce Číčenice, IČ: 00251097, se sídlem Číčenice 79, 387 71 Číčenice,
spočívající v předloženém

Pasportu a projektu svislého dopravního značení – Obec Číčenice,
vypracovaného Pavlem Marešem, IČ: 74519123, se sídlem Dukelská 491, 386 01 Strakonice,
datum: 1/2018.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu stanovení místní úpravy provozu
na uvedené komunikaci kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné
povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky a v souladu s § 172 odst.
5 správního řádu mohou k návrhu stanovení místní úpravy provozu, vlastníci nemovitostí, jejichž práva,
povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy
přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být tímto
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu ke správnímu orgánu písemně odůvodněné
námitky.
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Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a silničního hospodářství podle § 172 odst. 1 správního řádu
vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu podávaly písemné připomínky nebo
písemné odůvodněné námitky doručením správnímu orgánu (Městský úřad Vodňany, odbor dopravy
a silničního hospodářství, nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany, IDDS: fb9bfyg), ve lhůtě 30 dnů ode
dne jeho zveřejnění (návrh je doručen 15. dnem ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce
Městského úřadu Vodňany). Pokud písemné připomínky nebo písemně odůvodněné námitky nebudou
předloženy v zákonné lhůtě na jejich pozdější podání nebude brán zřetel. O námitkách rozhoduje správní
orgán, který opatření obecné povahy vydává. Lhůta k podání písemných připomínek je správním orgánem
stanovena v souladu s dikcí § 174 odst. 1 správního řádu za podmínek definovaných v § 39 správního
řádu a lhůta k podání písemných odůvodněných námitek je stanovena podle ustanovení § 172 odst.
5 správního řádu.

Odůvodnění:
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný úřad,
podle ustanovení § 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o silničním provozu“) v návaznosti na ustanovení § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje zahájení řízení o návrhu opatření
obecné povahy spočívající v místní úpravě provozu, na žádost kterou dne 9.2.2018 podal Pavel Mareš,
IČ: 74519123, se sídlem Dukelská 491, 386 01 Strakonice na základě plné moci od obce Číčenice,
IČ: 00251097, se sídlem Číčenice 79, 387 71 Číčenice.
Předmětem návrhu opatření obecné povahy je místní úprava provozu spočívající v přehledu stávajícího
stavu svislého dopravního značení s návrhem nového možného svislého dopravního značení ve správním
obvodu obce Číčenice, na základě Pasportu a projektu svislého dopravního značení – Obec Číčenice,
vypracovaného Pavlem Marešem, IČ: 74519123, se sídlem Dukelská 491, 386 01 Strakonice, datum:
1/2018.
Součástí žádosti bylo stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
IČ: 75151511, se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 01 České Budějovice, Územní odbor Strakonice Dopravní inspektorát Strakonice, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice, č.j.: KRPC-14382-1/ČJ-2018020706, PCR02ETRpo85864620 ze dne 7.2.2018. Policie České republiky uplatnila z hlediska
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích souhlasné stanovisko
s podmínkou.
Při podání žádosti byla současně správnímu orgánu podána i námitka obce Číčenice, o které Městský úřad
Vodňany, odbor dopravy a silničního hospodářství rozhodne v odůvodnění opatření obecné povahy,
kterým se následně stanoví místní úprava provozu.

Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu, podat opravný prostředek.

Bc. Václav Blahout
referent odboru dopravy a silničního hospodářství
úředně oprávněná osoba
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Tento návrh opatření obecné povahy, musí být vyvěšen nejméně 30 dnů na úřední desce Městského úřadu
Vodňany a Obecního úřadu Číčenice. Patnáctý den po dni vyvěšení je den doručení a dnem vyvěšení je
den vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Vodňany. Návrh opatření obecné povahy bude rovněž
zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup. S potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí bude tento
návrh opatření obecné povahy zaslán zpět Městskému úřadu Vodňany, odboru dopravy a silničního
hospodářství.

Vyvěšeno dne:……….…22.2.2018……………

Sejmuto dne:……….…26.3.2018……………

Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla současně zveřejněna
i způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů.

………………………………………
Podpis a razítko oprávněné osoby,
potvrzující vyvěšení a zveřejnění

…………………………………………
Podpis a razítko oprávněné osoby,
potvrzující sejmutí

Příloha:


Pasport a projekt svislého dopravního značení (10 x mapa, Příloha č. 1, Zpráva, Legenda,
Tabulka)

Obdrží:






Město Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany – k vyvěšení na úřední desce
Obec Číčenice, Číčenice 79, 387 71 Číčenice, IDDS: pwib58i – k vyvěšení na úřední desce
Pavel Mareš, Dukelská 491, 386 01 Strakonice
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Strakonice Dopravní inspektorát Strakonice, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice; IDDS: eb8ai73
Dražní úřad, Územní odbor Plzeň Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň, Sekce Stavební,
IDDS: 5mjaatd
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