Městský úřad Strakonice
Odbor dopravy
dle rozdělovníku
Naše značka:

SZ MUST/041049/2017
č.j. MUST/048545/2017/OD/rod

Vyřizuje:
Rodová 383 700 290

Datum:
16. října 2017

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)

stanovuje
dle § 77, odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb.
- místní úpravu silničního provozu na silnici č. III/1394 ve Štěkni
Správě a údržbě silnic, závod Strakonice,
se sídlem U Řepické zastávky 1294, 386 11 Strakonice
- místní úpravu silničního provozu na místních a účelových komunikacích ve Štěkni
Městysu Štěkeň, Na Městečku 20, 387 51 Štěkeň.
Jedná se o místění těchto DZ:
- na silnici č. III/1394 ve směru jízdy od obce Vítkov osadit svislou dopravní značku č. B 20a
„Nejvyšší dovolená rychlost“ „70“, č. B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ „50“, č. A 22
„Jiné nebezpečí“ + č. A 12a „Chodci“, ukončení dopravního značení č. B 26 „Konec
všech zákazů“
- na výjezdech z účelových komunikací osadit směrové sloupky č. Z 11g „Směrový sloupek
červený kulatý“
- na silnici č. III/1394 v obou směrech jízdy bude umístěna svislá dopravní značka č. P 1
„Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací“ + dodatková tabulková č. E 2d „Tvar
dvou křižovatek“
- na místní komunikaci ul. Luční označit výjezd z místní komunikace na silnici č. III/1394
osazením svislých dopravních značek č. P 4 „Dej přednost v jízdě“ + dodatková tabulka
č. E 2b „Tvar křižovatky“
- na místní komunikaci ul. Luční osadit svislou dopravní značku č. IZ 4a „Obec“ s textem
ŠTĚKEŇ a č. IZ 4b „Konec obce“ s textem ŠTĚKEŇ.
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Návrh místní úpravy byl projednán s Policií ČR-KŘ, DI Strakonice, Na Ohradě 1067, 386 01
Strakonice – podnět k doplnění svislého dopravního značení č.j. KRPC-131884-1/ČJ-2017-20706
ze dne 1.9.2017.
Veškeré dopravní značení bude provedeno a instalováno odbornou firmou v souladu s požadavky
vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s požadavky 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/042201/2017/OD/rod ze dne 8.9.2017. Zároveň tímto vyzval k uplatnění
připomínek nebo námitek. Tato veřejná vyhláška byla zveřejněna na úřední desce MěÚ Strakonice
a na úřední desce Městysu Štěkeň. Oznámení bylo rovněž zveřejněno na webových 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 – podnět k doplnění svislého dopravního značení č.j. KRPC-131884-1/ČJ-2017-20706
ze dne 1.9.2017.
Osazení nově navržených dopravních značek dle přiložené situace se stanovuje z důvodu zvýšení
bezpečnosti provozu na předmětných komunikacích v lokalitě u hřbitova ve Štěkni.
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 dopravního značení
Obdrží:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Strakonice, U Řepické zastávky 1294, 386 11
Strakonice
Městys Štěkeň, Na Městečku 20, 387 51 Štěkeň
Policie ČR-KŘ, DI Strakonice, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice (č.j. KRPC-131884-1/ČJ-2017-20706)
vlastní
1x na úřední desku Městského úřadu Strakonice, kancelář tajemníka, Velké náměstí 2, 386 21
Strakonice
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1x na úřední desku Městysu Štěkeň, Na Městečku 20, 387 51 Štěkeň
Toto oznámení 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: ………..….………

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

Toto oznámení musí být zveřejněno na úřední desce Městysu Štěkeň po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ………………..

Sejmuto dne: ……..…………..

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