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č.j. MUST/005425/2019/OD/rod

Rodová 383 700 290 31. ledna 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy

stanovení místní úpravy provozu
Odbor dopravy Městského úřadu ve Strakonicích, jako příslušný orgán státní správy ve stanovení
místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně
přístupných  účelových  komunikacích  dle  §  124  odst.  6  zákona  č.  361/2000  Sb.,  o  provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění
pozdějších  předpisů  (  dále  „zákon č.  361/2000 Sb.“)  a  v souladu s ustanovením §  171 až  174
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

s t a n o v í 

dle § 77, odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb.

Obci Předslavice, Předslavice 17, 387 01 Volyně, IČ: 00251691

místní úpravu provozu na pozemní komunikaci: 

- na místní  komunikaci  a  na  silnici  č.  III/1446 na  návsi  v obci  Předslavice,  osadit  svislé
dopravní značky č. A 12b „Děti“ ve čtyřech místech dle přiložené situace. 

Návrh místní  úpravy byl  projednán s Policií  ČR-KŘ,  DI Strakonice,  Na Ohradě  1067,  386 01
Strakonice – stanovisko č.j. KRPC-111968-3/ČJ-2018-20706 ze dne 17.12.2018.

Dopravní značení bude provedeno a instalováno odbornou firmou v souladu s požadavky vyhlášky
č. 294/2015 Sb., v souladu s TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a
s ohledem  na  umístění  stávajícího  dopravního  značení  (nutnost  zachování  požadovaného
minimálního odstupu dopravních značek – alespoň 30 m, v obci nejméně 10 m). 

Odůvodnění: 
Zdejší příslušný silniční správní úřad oznámil zahájení řízení  ve věci stanovení místní úpravy dle
§  77,  odst.  1,  písm.  c)  zákona  č.  361/2000  Sb.  a  dle  §  171  až  174  správního  řádu  veřejnou
vyhláškou  pod  č.j.  MUST/052879/2018/OD/rod  ze  dne  19.12.2018.  Zároveň  tímto  vyzval
k uplatnění připomínek nebo námitek. Tato veřejná vyhláška byla zveřejněna na úřední desce MěÚ
Strakonice a na úřední desce OÚ Předslavice.  Oznámení  bylo rovněž zveřejněno na webových
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stránkách                     MěÚ Strakonice spolu se situacemi umístění dopravního značení. V rámci
veřejného vystavení nebyla podána žádná připomínka ani uplatněna námitka proti návrhu opatření
obecné povahy podle § 172 odst. 5 správního řádu.
Návrh místní  úpravy byl  projednán s Policií  ČR-KŘ,  DI Strakonice,  Na Ohradě  1067,  386 01
Strakonice – stanovisko č.j. KRPC-111968-3/ČJ-2018-20706 ze dne 17.12.2018.
Osazení nově navržených dopravních značek dle přiložené situace se stanovuje z důvodu zvýšení
bezpečnosti na předmětných komunikacích s ohledem na umístění dětského hřiště.

Poučení:
Opatření  obecné  povahy nabývá  účinnosti  patnáctým dnem po  dni  vyvěšení  veřejné  vyhlášky.
Proti opatření obecné povahy nelze podat podle § 173 odst. 2 správního řádu opravný prostředek.

_______________________
 Ing. Václav   B ý č e k   v. r.                                  
   vedoucí odboru dopravy                                        otisk úředního razítka

Příloha: situace DZ orazítkovaná Policií ČR      
   

Obdrží:
Obec Předslavice, Předslavice 17, 387 01 Volyně
Policie ČR-KŘ, DI Strakonice, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice (č.j. KRPC-111968-3/ČJ-2018-20706)

vlastní

Na vědomí:
Správa a údržba silnic JčK, U Řepické zastávky 1294, 386 11 Strakonice

1x na úřední desku Městského úřadu Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice 
1x na úřední desku Obecního úřadu Předslavice, Předslavice 17, 387 01 Volyně

Toto opatření musí být zveřejněno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Strakonice, zároveň
musí  být  po  stejnou  dobu  zveřejněno  MěÚ  Strakonice  způsobem  umožňujícím  dálkový
přístup. Za den zveřejnění  se považuje den vyvěšení  na úřední  desce správního orgánu,  který
písemnost vydal.

Úřední deska:
Vyvěšeno dne: …………………..                                          Sejmuto dne: …..………………..

………………………………………………………………………….
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Dálkový přístup:
Zveřejněno dne: ………………….                                         Sejmuto dne: …………………. 

………………………………………………………………………….
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Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Toto opatření  musí být  zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Předslavice po dobu
15 dnů. S potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí bude oznámení zasláno zpět Městskému úřadu
Strakonice, odboru dopravy.

Vyvěšeno dne: ………………..                                             Sejmuto dne:    ………………..  

………………………………………………………………………….
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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