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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 

 

Odbor dopravy a živnostenský Městského úřadu  Milevsko (dále jen „správní orgán“) příslušný podle      
§ 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 (dále jen „zákon o silničním provozu“), 
v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen 
„správní řád“) 

s t a n o v u j e    

Obci Kovářov, IČ 00249777, Kovářov č.p. 63, 398 55  Kovářov, podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona 
o silničním provozu, po písemném vyjádření Policie ČR, DI KRPC Písek (dále jen "orgán policie") č.j.: 
KRPC-98683-1/ČJ-2017-020506-I, ze dne 27.06.2017, místní úpravu provozu na pozemních 
komunikacích  

na silnici: křižovatka místních komunikací v Kovářově  

v místě: dle přiložené situace 

z důvodu: nerozlišená křižovatka bude osazena dopravním značením označujícím hlavní a vedlejší 
silnici  

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu: 
1. Žadatel dodrží podmínky vyjádření DI PČR Písek, vydané pod č.j.: KRPC-98683-1/ČJ-2017-

020506-I, ze dne 27.06.2017: 
- Trvalé dopravní značení na místě osadí odborná firma dle PD při dodržení TP 65. 

- Přechodné dopravní značení (IP 22) bude na místě ponecháno minimálně 1 měsíc. 

2. Osoba zodpovědná za řádné provedení: Pavel Škoch, tel.: 603 514 076. 

Odůvodnění: 

Odbor dopravy a živnostenský Městského úřadu  Milevsko, odbor dopravy a živnostenský obdržel žádost 
obce Kovářov, IČ 00249777, Kovářov č.p. 63, 398 55  Kovářov, o stanovení výše uvedené místní úpravy 
provozu na pozemních komunikacích. 

K žádosti bylo doloženo kladné vyjádření Policie ČR, KŘP JčK, DI Písek, č.j. KRPC-98683-1/ČJ-2017-
020506-I, ze dne 27.06.2017.  

Protože předmětné dopravní značení ukládá účastníkům provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích, stanovuje se místní úprava provozu formou opatření obecné 
povahy.  

Zdejší správní orgán zahájil dne 28.06.2017 řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 a násl. 
části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a 
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podle § 77 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a to ve věci stanovení 
místní úpravy provozu na křižovatce místních komunikací v Kovářově. 

Návrh opatření obecné povahy oznámil dne 28.07.2017 zdejší správní orgán v souladu s § 172 odst. 1 
správního řádu veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Milevsko a na úřední 
desce obce Kovářov s výzvou, že dotčené osoby mohou ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění podat k návrhu 
opatření obecné povahy námitky či připomínky. 

Žádné námitky či připomínky k návrhu opatření obecné povahy zdejší správní orgán ve stanovené lhůtě 
neobdržel. Následně tedy vydal stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích formou 
opatření obecné povahy. 

Stanovení uvedeného dopravního značení přispěje ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu na řešené 
křižovatce místních komunikací v Kovářově. 

 

Poučení: 

Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu není proti opatření obecné povahy možné podat opravný 
prostředek. V souladu s ustanovením § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy 
s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení. 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 

 
 
 
 

Ing. Jaroslav Bláha 
referent odboru dopravy a živnostenského 

Otisk úředního razítka  
 

 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Obce Kovářov, Města Milevska a 
poté zasláno s potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí zpět zdejšímu správnímu orgánu.  
Patnáctý den po vyvěšení je den doručení a den zveřejnění oznámení. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na 
úřední desce Města Milevska. 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 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. 
 
Příloha: 
dopravní značení – křižovatka místních komunikací v obci Kovářov 
 

Doručuje se:  

dotčené osoby 

- jednotlivě (dodejky) 
• Obec Kovářov, IDDS: xuubdff  

 

- veřejnou vyhláškou 
• ostatní dotčené osoby  



Č.j. MM 38306/2017 str. 3 

 
 

dotčené orgány státní správy 

• Policie ČR Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje, Dopravní inspektorát Písek, IDDS: eb8ai73 
 

ostatní 
• Obecní úřad Kovářov, IDDS: xuubdff – se žádostí o vyvěšení na úřední desce a o zpětné zaslání 

potvrzeného vyvěšení po dobu 15 dní 


