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Městský úřad Prachatice 
Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice 

 

Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství 

 

Č.j.:                        MUPt/65266/2020/02/KSD/Ryb 

Vyřizuje:                         Bohumír Rychtář 

Telefon:                        +420 388607503 

Fax:                        +420 388313567 

E-mail:                        brychtar@mupt.cz 

 

  

V Prachaticích dne 4. listopadu 2020  

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu 

 

 

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, kterou 

podala Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 

326 06 Plzeň, Správa tratí České Budějovice dne 22. 10. 2020, po projednání s Policií ČR, 

Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje, dopravního inspektorátu Prachatice ze dne 22. 

10. 2020 pod č.j. KRPC-115835/ČJ-2020-020606 zahájil řízení o návrhu opatření obecné 

povahy podle § 25 a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen správní řád) a podle § 77 odst. 5 a odst. 1 písm. c)  zák. č. 361/2000 Sb., ve věci 

                                                    

stanovení místní úpravy provozu 

 

na níže uvedených místních komunikací: 

MK parc. č. 4866/1 v k.ú. Volary v místě železničního přejezdu P1045 

MK parc. č. 3917/22 v k.ú. Volary v místě železničního přejezdu P1044 

MK parc. č. 4885/2 v k.ú. Volary v místě železničního přejezdu P1041 

MK parc. č. 5025/1 v k.ú. Volary v místě železničního přejezdu P1039 

MK parc. č. 4652/3 v k.ú. Volary v místě železničního přejezdu P1036 

 

MK parc. č. 330/2 v k.ú. Lenora v místě železničního přejezdu P1032 

MK parc. č. 395/2 v k.ú. Lenora v místě železničního přejezdu P1031 

MK parc. č. 403/6 v k.ú. Lenora v místě železničního přejezdu P1030 

MK parc. č. 403/6 v k.ú. Lenora v místě železničního přejezdu P1029 

MK parc. č. 348/1 v k.ú. Lenora v místě železničního přejezdu P1028 

MK parc. č. 233/5 v k.ú. Lenora v místě železničního přejezdu P1027 

MK parc. č. 349  v k.ú. Lenora v místě železničního přejezdu P1026 
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MK parc. č. 402/1 v k.ú. Lenora v místě železničního přejezdu P1025 

MK parc. č. 201/6 v k.ú. Lenora v místě železničního přejezdu P1024 

 

Jedná se o osazení svislých dopravních značek  – viz příloha,  z důvodu zvýšení bezpečnosti 

železničních přejezdů na komunikacích nižších tříd. 

 

Odůvodnění 

Návrh stanovení místní úpravy byl projednán s Policií ČR, Krajského ředitelství Policie 

Jihočeského kraje, dopravního inspektorátu Prachatice dne 22. 10. 2020 pod č.j. KRPC-

115835/ČJ-2020-020606.  

Podle § 172 odst. 4) správního řádu může kdokoli k návrhu opatření obecné povahy, jehož 

práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u 

správního orgánu písemné připomínky nebo na veřejném projednání ústní připomínky. 

Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné 

povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. 

Podle § 172 odst. 5) správního řádu, 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 

opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy 

písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu. 

Městský úřad Prachatice, odbor komunálních služeb a dopravy podle § 172 odst. 1) a 5) 

správního řádu 

v y z ý v á 

dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, 

podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením Městskému 

úřadu Prachatice, odboru komunálních služeb a dopravy ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho 

zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán, který 

opatření obecné povahy vydává. 

 

 

Bohumír Rychtář 

referent odboru                                                             otisk úředního razítka 

komunálních služeb a dopravy 

 

Příloha 

Návrh umístění svislého DZ   
 

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce 

Městského úřadu Volary a OÚ Lenora (včetně dálkového přístupu) 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 

MěÚ Prachatice. 
 

 

 

Vyvěšeno dne:…………………..                                                     Sejmuto dne:………………………  
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Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla současně 

zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle ustanovení § 25 odst. 2 správního 

řádu. 

 

 

……………………………………                                      ……………………………………  
Podpis a razítko oprávněné osoby,                                                    Podpis a razítko oprávněné osoby,  

potvrzující vyvěšení a zveřejnění                                                                   potvrzující sejmutí  

 

 

 

Rozdělovník č.j. MUPt/65266/2020/02/KSD/Ryb 
Účastníci řízení (do datové schránky) 

 Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 06 
Plzeň, Správa tratí České Budějovice 

 Město Volary, Náměstí 25, 384 51 Volary 

 Obec Lenora, Lenora 36, 384 42 Lenora  
 
Dotčený orgán státní správy (do datové schránky) 

 Policie České republiky, Krajské ředitelství policie JčK, Územní odbor Prachatice, 

Dopravní inspektorát Prachatice,  Pivovarská 4, 383 24 Prachatice 

 
Na vědomí (do datové schránky): 

 Signistav s.r.o., Na Návsi 3, 373 61 Hrdějovice 
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