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Obec Tvrzice
Tvrzice 44
384 22 Vlachovo Březí
V Prachaticích dne 23. srpna 2018

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
podal žadatel SÚS JčK, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČ: 709 71 641 a
po projednání s Policií ČR, Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje, dopravního
inspektorátu Prachatice ze dne 25.6.2018 pod č.j. KRPC-36932-1/ČJ-2018-020606 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.
Místní úprava provozu bude provedena na pozemní komunikaci č. III/14213 v místě
Tvrzice – jihozápadní hranice obce Tvrzice a to posunutí svislé dopravní značky IS 12a
„Obec“, IS 12b „Konec obce“.
Odůvodnění
Návrh na stanovení místní úpravy vychází z žádosti, kterou podal žadatel SÚS JčK,
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČ: 709 71 641.
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
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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
vyzývá
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.
Otisk úředního razítka

Bohumír Rychtář
referent odboru
komunálních služeb a dopravy
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce
Městského úřadu Prachatice a OÚ Tvrzice, (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.

Vyvěšeno dne: …………………………..

Sejmuto dne: …………………………….

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

Účastníci řízení (do datové schránky nebo na doručenku)
Obec Tvrzice, Tvrzice 44, 384 22 Vlachovo Březí
SÚS JčK, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
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 - elektronicky – vyvěšení na 15 dnů
Obec Tvrzice - úřední deska – vyvěšení na 15 dnů
Obec Tvrzice - elektronicky – vyvěšení na 15 dnů
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