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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Trhové Sviny - Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní
úřad příslušný rozhodovat ve smyslu § 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, postupem v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), na základě písemné
žádosti podané dne 29.06.2020, kterou podala Obec Jílovice, Jílovice 170, 373 32 Jílovice,
IČ: 00245038 (dále jen „žadatel“) v y d á v á podle ust. § 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
stanovení přechodné úpravy provozu
na silnici III/15428, III/15429 a předmětných místních komunikacích v katastrálním území
Jílovice u Trhových Svinů. Stanovení přechodné úpravy provozu spočívá v umístění
dopravního značení a dopravního zařízení na pozemních komunikacích dle přiložené situace,
která je nedílnou součástí tohoto stanovení.
Důvod: Kulturní akce: „Jílovická pouť“
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1. Dopravní značení bude provedeno odbornou firmou v základní velikosti, v souladu
s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými platnými normami
a technickými podmínkami TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních
komunikacích“.
2. Dopravní značení bude provedeno po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy
(tzn. pátý den po vyvěšení). Stanovení přechodné úpravy provozu je platné v termínu
od 24.07.2020 do 26.07.2020.
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3. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít ke znečištění nebo poškození
dotčených pozemků komunikací.
4. Dopravní značky musí být v reflexním provedení v základní velikosti. Veškeré dopravní
značení bude osazeno na odpovídajících nosičích. Umístěním dopravního značení nesmí
být narušeno vnímání dopravní situace.
5. Městský úřad Trhové Sviny, Odbor dopravy a silničního hospodářství může toto
stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích změnit, upravit, doplnit,
popřípadě zrušit, bude-li si to vyžadovat veřejný zájem nebo v případě, že dopravní
značení bude umístěno v rozporu se stanovenými podmínkami.
Odůvodnění:
Dne 29.06.2020 podala Obec Jílovice, Jílovice 170, 373 32 Jílovice, IČ: 00245038 žádost
o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/15428, III/15429 a předmětných
místních komunikacích v obci Jílovice, které se týká osazení svislého dopravního značení
a dopravního zařízení z důvodu pořádání kulturní akce – „Jílovická pouť“.
Zdejší úřad oznámil dne 14.07.2020 pod č. j. MUTS/16415/20/Or veřejnou vyhláškou
opatření obecné povahy. Toto vyvěsil na úřední desku a oznámil též dálkovým přístupem
na úřední desce Městského úřadu Trhové Sviny. Toto vykonal i Obecní úřad Jílovice, jelikož
stanovení přechodné úpravy provozu je stanoveno v zastavěném území obce Jílovice.
Žadatel k žádosti předložil souhlasné písemné stanovisko Policie ČR, krajské ředitelství policie
Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát ze dne 10.06.2020
pod č.j. KRPC-99-206/Čj-2020-020106 a souhlasné písemné stanovisko Správy a údržby silnic
Jihočeského kraje ze dne 10.06.2020. Dále žadatel připojil situaci s vyznačeným umístěním
dopravního značení a dopravního zařízení.
Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního
řádu). Dle § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) opatření obecné povahy nabývá
účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vlasta Oriniaková, DiS.
Referentka Odboru dopravy a silničního hospodářství
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Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce města
Trhové Sviny, a též způsobem zajišťujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: …………………………………

Sejmuto dne: …………………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy.

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obce
Jílovice, a též způsobem zajišťujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: …………………………………

Sejmuto dne: …………………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy.

Příloha:
1 x situace dopravního značení
Obdrží (DS):
Obec Jílovice
Obecní úřad Jílovice, na vyvěšení
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jč kraje, Územní odbor, DI České Budějovice
Městský úřad Trhové Sviny, na vyvěšení, zde
vlastní
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Příloha
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