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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Městský úřad Písek, odbor dopravy, jako správní orgán věcně a místně příslušný podle
ustanovení § 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů ( zákon o silničním provozu ) , v platném znění,
v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
( dále jen „správní řád“ )

stanoví místní úpravu provozu na pozemních komunikacích




silnice III/1404,
místní komunikace na území obce Heřmaň,
veřejně přístupné účelové komunikace na území obce Heřmaň

v obci Heřmaň, spočívající v umístění dopravního značení dle Pasportu a projektu svislého
dopravního značení a dopravního zařízení obce Heřmaň (viz Příloha), zpracovaného
společností PasProRea s.r.o., IČO: 02343100, se sídlem Holkov 32, 382 32 Velešín,.
Smyslem úpravy je zajištění větší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a zajištění
souladu svislého dopravního značení a dopravních zařízení s aktuálně platnými zákony,
normami a technickými podmínkami v obci Heřmaň.
Podmínky pro umístění a provedení místní úpravy provozu :
1. Místní úpravu provozu tvoří dopravní značky, světelné, případně i doprovodné akustické
signály a dopravní zařízení ( dále jen „dopravní značení“ ) .
2. Dopravní značení umístěte podle slovního popisu uvedeného v tomto opatření, resp. podle
situace, která je jeho přílohou.
3. Provedení dopravních značek : svislé a vodorovné, stálé.
4. Povrch činné plochy dopravních značek : reflexní.
5. Velikost dopravních značek : základní rozměrová řada.
6. Umístění dopravního značení, jeho provedení, ukotvení a uchycení, bude odpovídat
příslušným předpisům, kterými jsou zejména :
- Vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,

7.
8.
9.
10.

11.

- ČSN EN 12899 −1 Stálé svislé dopravní značení,
- ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení – požadavky na dopravní značení
- TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích,
- TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích,
a další související předpisy.
Svislé dopravní značky tvořící sestavu musí být stejného rozměru, typu a provedení.
Veškeré dopravní značení musí být schváleného typu a provedení a musí ho na komunikaci
umístit správce komunikace nebo jiná k tomu oprávněná a způsobilá osoba ( firma ) .
Platnost místní úpravy : Místní úprava se stanovuje na dobu neurčitou.
Platnost stanovení : Místní úpravu stanovenou tímto opatřením lze zřídit nejpozději do třech
měsíců ode dne účinnosti tohoto opatření. V případě marného uplynutí uvedené lhůty toto
stanovení pozbývá platnosti. Současně toto stanovení pozbude platnosti i v případě, že
by před zřízením místní úpravy došlo ke změně podmínek, za kterých byla místní úprava
stanovována.
Místní úprava se stanoví žadateli, to je obec Heřmaň, a následně protokolárně předána
vlastníkovi/správci pozemní komunikace.

Odůvodnění
Dne 06.02.2017 obdržel odbor dopravy žádost obce Heřmaň, zastoupenou na základě plné
moci společností PasProRea s.r.o., IČO: 02343100, sídlem Holkov 32, 382 32 Velešín o
stanovení místní úpravy provozu spočívající v umístění dopravního značení dle Pasportu a
projektu svislého dopravního značení a dopravního zařízení obce Heřmaň (viz Příloha). Žádost
je zdůvodněna potřebou zmapování stávajícího stavu svislého dopravního značení a
dopravních zařízení, zhodnocení stávající dopravní situace, navržení vhodných opatření pro
zajištění větší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a zajištění souladu svislého
dopravního značení a dopravních zařízení s aktuálně platnými zákony, normami a
technickými podmínkami v obci Heřmaň.
Tento návrh správní orgán v souladu se zákonem projednal s dotčeným orgánem, kterým je
Policie ČR, DI Písek, který ve svém stanovisku č. j. KRPC-195061-1/ČJ-2016-020506-I ze dne
24.01.2017 stanovil podmínky, za kterých lze navrhovanou místní úpravu zřídit a Správou a
údržbou silnic Jihočeského kraje, závod Písek, který dne 20.01.2017 vydal souhlas
k umístění dopravního značení na silnici III/1404 při dodržení v souhlasu uvedených
podmínek.
Na základě uvedené žádosti Městský úřad Písek, odbor dopravy, jako správní orgán věcně a
místně příslušný podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona o silničním provozu, v souladu s
ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu, po projednání s Policií ČR, DI Písek, jako
dotčeným orgánem ve smyslu ust. § 136 správního řádu, zveřejnil dne 08.02.2017 návrh na
stanovení navrhované místní úpravy provozu a současně vyzval dotčené osoby, aby ve
stanovené lhůtě podávaly k návrhu opatření své připomínky nebo námitky.
Jelikož zdejší odbor jako příslušný správní orgán shledal, že návrh není v rozporu s obecně
platnými předpisy, technickými normami ani technickými podmínkami, jakož ani s principy
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, stanoví tímto místní úpravu provozu shora uvedenou
ve výrokové části tohoto opatření.

Poučení
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky
na úřední desce Městského úřadu Písek. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný
prostředek ( § 173 správního řádu ) .
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Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u Městského úřadu
Písek, odboru dopravy, Budovcova 207, Písek, a to v pondělí a ve středu od 0730 do 1700,
v úterý a ve čtvrtek od 0800 do 1530 a v pátek od 0730 do 1400 hodin.
Otisk úředního razítka
ING. MICHAL KOVAŘÍK V. R.
vedoucí odboru dopravy
Za správnost vyhotovení:
Mgr. Tomáš Květoň v. r.
oddělení dopravy a silničního hospodářství
Zasílá se odboru vnitřních věcí Městského úřadu Písek a Obecnímu úřadu Heřmaň se žádostí
o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dnů, o potvrzení rozhodujících dat vyvěšení a sejmutí
a o následné vrácení potvrzeného dokumentu zdejšímu správnímu orgánu.
Zároveň žádáme o zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup a o potvrzení
této skutečnosti !
Datum vyvěšení :

.........................................................

Datum sejmutí :

.........................................................

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,
potvrzující vyvěšení a zveřejnění

Podpis a razítko oprávněné osoby,
potvrzující sejmutí

Doručí se
Dotčené osoby
-

-

jednotlivě :


Obec Heřmaň, Heřmaň 101, 398 11 Protivín (žadatel)



PasProRea s.r.o., IČO: 02343100, Holkov 32, 382 32 Velešín, korespondenční
adresa: Homole 198, 370 01 České Budějovice (zplnomocněný zástupce žadatele)



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o., závod Písek, Vrcovická 2148, 397 01
Písek

veřejnou vyhláškou :


ostatní dotčené osoby
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Dotčené orgány


Policie ČR, KŘ Policie JčK, DI Písek, Na Výstavišti 377, 397 01 Písek

Dále se zasílá
se žádostí o vyvěšení :


Městský úřad Písek, odbor vnitřních věcí, Velké náměstí 114, 397 19 Písek



Obecní úřad Heřmaň, Heřmaň 101, 398 11 Protivín

Příloha
1. Pasport a projekt svislého dopravního značení a dopravního zařízení obce Heřmaň –
k nahlédnutí v tištěné podobě na Odboru dopravy Městského úřadu Písek,
v elektronické podobě na elektronické úřední desce Městského úřadu Písek na
adrese http://www.mesto-pisek.cz
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