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Městský úřad Prachatice 
Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice 

 

Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství 

 

Č.j.:                        MUPt/31058/2016/02/KSD/Kom 

Vyřizuje:                        Ing. Marek Kopecký 

Telefon:                        +420 388607503 

Fax:                        +420 388313567 

E-mail:                        mkopecky@mupt.cz 

 

 Pavel Bílek 

Máchova 895 

386 01 Strakonice 

V Prachaticích dne 5. října 2016  

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

 

 

Městský úřad Prachatice, odbor komunálních služeb a dopravy, věcně a místně příslušný 

podle § 124 odst. 6 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů, v platném znění (dále jen zák. č. 361/2000 Sb.), na základě žádosti 

žadatele: Pavel Bílek, IČ 650 13 395, Máchova 895, 386 01 Strakonice, který zastupuje na 

základě písemné plné moci Správu železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 709 

94 234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 ze dne 27.9.2016 po předchozím písemném 

vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje, dopravního 

inspektorátu Prachatice ze dne 27.9.2016 pod č.j. KRPC 152069/2016  s t a n o v u j e   ve 

smyslu  § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb. 

 

přechodnou úpravu provozu na silnici III. třídy č. 14143 a na veřejně přístupné účelové 

komunikaci v Lenoře podle předloženého návrhu přechodné úpravy provozu na uvedených 

komunikacích. Důvodem přechodné úpravy provozu je oprava železničního přejezdu. 

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude realizována v termínu             

od 15.10.2016 od 7:40 do 20.10.2016 do 17:30 hodin. 

 

Dopravní značky přechodné úpravy provozu na výše uvedených pozemních komunikacích 

budou provedeny v základní velikosti v provedení svislém. 

 

Dopravní značení přechodné úpravy provozu na výše uvedených pozemních komunikacích 

bude provedeno podle Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích a je 

podmíněno dodržením dále uvedených podmínek: 
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1. Dopravní značky musí být upevněny na hliníkových nebo kovových sloupcích nebo 

konstrukcích červenobíle natřených a nesmí zasahovat do průjezdného profilu pozemní 

komunikace. 

2. Přenosné dopravní značky se umisťují spodním okrajem ve výši nejméně 0,60 m nad 

úrovní vozovky. Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé dopravní značky od 

vnějšího okraje zpevněné části krajnice je 0,50 m, největší vzdálenost je 2,00 m. 

3. Osazení dopravních značek přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci provede 

odborně způsobilá firma s oprávněním k těmto pracím. 

4. Ihned po skončení platnosti přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci budou 

dopravní značky přechodné úpravy provozu žadatelem odstraněny. 

5. Městský úřad Prachatice, odbor komunálních služeb a dopravy, si vyhrazuje právo toto 

ustanovení změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat veřejný zájem. 

 

 

Odůvodnění 

Dne 27.9.2016 podal žadatel Pavel Bílek, IČ 650 13 395, Máchova 895, 386 01 Strakonice, 

který zastupuje na základě písemné plné moci Správu železniční dopravní cesty, státní 

organizace, IČ 709 94 234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, žádost o stanovení přechodné 

úpravy provozu na pozemních komunikacích. Městský úřad Prachatice, odbor komunálních 

služeb a dopravy v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., návrh 

stanovení přechodné úpravy provozu na výše uvedených komunikacích projednal s Policií 

České republiky, dopravním inspektorátem v Prachaticích, jejichž písemné vyjádření tvoří 

podklad tohoto opatření obecné povahy. Správní orgán shora uvedenou žádost řádně posoudil 

a zhodnotil přechodné dopravní značení nezbytné pro zachování bezpečnosti a plynulosti 

silničního provozu. Na základě zhodnocení správní orgán stanovil přechodnou úpravu 

provozu na komunikaci tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto opatření obecné povahy. 

 

Poučení 

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný 

prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v 

přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti 

opatření obecné povahy. Toto opatření obecné povahy dle § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 o 

provozu na pozemních komunikacích v platném znění, nabývá účinnosti pátým dnem po 

vyvěšení. 

 

Příloha 

Ověřený návrh přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 

 

 
Otisk úředního razítka 

 

 

Radek Hečko 

referent odboru 

komunálních služeb a dopravy 
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Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce 

Městského úřadu Prachatice a Obecního úřadu Lenora (také dálkovým přístupem) 
v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 a § 144 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb. Vývěsní lhůta 

začíná den následující po dni vyvěšení. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Sejmutí 

vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Po uplynutí 

lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena odboru komunálních 

služeb a dopravy. 

 

 

 

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

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Rozdělovník č.j. MUPt/31058/2016/02/KSD/Kom 

 
Účastníci (do datové schránky; na dodejku) 
Pavel Bílek, IČ 650 13 395, Máchova 895, 386 01 Strakonice, který zastupuje na základě 

 písemné plné moci Správu železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 709 

 94 234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

 

Dotčené orgány státní správy 

Policie ČR KŘP JČK dopravní inspektorát Prachatice 

 

Dále obdrží 

MěÚ Prachatice, Odbor vnitřních věcí -  úřední deska – vyvěšení na 15 dnů 

MěÚ Prachatice, Odbor vnitřních věcí -  dálkový přístup – vyvěšení na 15 dnů 

Obec Lenora -  úřední deska – vyvěšení na 15 dnů 

Obec Lenora -  dálkový přístup – vyvěšení na 15 dnů 

 




