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VEŘEJNÁVYHLÁŠKA
Návrh opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu na silnicích III/13527, III/13528, MK a ÚK

Městský úřad Soběslav, odbor výstavby a RR, silniční hospodářství, jako obecní úřad obce s
rozšířenou působností, který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na
silnici II. a III. třídy, na místních a účelových komunikacích ve správním obvodu Městského
úřadu Soběslav dle ust. § 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 361/2000 Sb.“),
na základě návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, který dne
16.02.2018 podala
Obec Myslkovice, IČO 00667048, Myslkovice 59, 391 16 Myslkovice,
zastoupena na základě plné moci ze dne 27.9.2017
PasProRea s.r.o., IČO 02343100, Holkov 32, 382 32 Velešín
(dále jen „navrhovatel“) vede řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ust. § 77 odst. 5
zákona č. 361/2000Sb., a v souladu s § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, ve věci stanovení místní úpravy provozu v rámci akce „Pasport a projekt
svislého dopravního značení a dopravního zařízení v obci Myslkovice“ na pozemních
komunikacích: III/13527, III/13528 a MK č. 1c – 7c, 9c, 10c, 12c – 14c a ÚK v obci Myslkovice,
která spočívá v osazení nových a doplnění chybějících SDZ a zařízení dle přílohy, která je
nedílnou součástí tohoto návrhu.

Městský úřad Soběslav, odbor výstavby a RR, silniční hospodářství, v souladu s ustanovením §
77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., v návaznosti na 172 odst. 1 správního řádu,
projednal návrh na stanovení místní úpravy provozu s dotčeným orgánem, tj. s příslušným
orgánem Policie ČR DI Tábor, která k předmětnému stanovení místní úpravy provozu vydala dne
11.12.2017 stanovisko pod č.j. KRPC – 386 – 1021/ČJ – 2017 - 020806.
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Městský úřad Soběslav, odbor výstavby a RR, silniční hospodářství podle § 172 odst. 1, 4 a 5
správního řádu
vyzývá
dotčené osoby, aby k předmětnému návrhu stanovení místní úpravy provozu, podávaly
písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením Městskému úřadu v
Soběslavi ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. O
námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává.
Odůvodnění:
Navrhovatel Obec Myslkovice, IČO 00667048, Myslkovice 59, 391 16 Myslkovice,zastoupena na
základě plné moci ze dne 27.9.2017 firmou PasProRea s.r.o., IČO 02343100, Holkov 32, 382 32
Velešín, podal dne 16.02.2018 žádost o stanovení místní úpravy provozu na komunikacích
III/13527, III/13528 a MK č. 1c – 7c, 9c, 10c, 12c – 14c a ÚK v obci Myslkovice, vše v intravilánu
obce Myslkovice.
Městský úřad Soběslav, odbor výstavby a RR, silniční hospodářství, projednal návrh stanovení
místní úpravy provozu na shora uvedených pozemních komunikacích v souladu s ustanovením §
172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. s vlastníkem dotčené komunikace a příslušným orgánem
Policie České republiky, jejichž písemná vyjádření jsou jedním z podkladů tohoto řízení.
S návrhem se lze seznámit ve lhůtě do 30 dnů od jeho zveřejnění - doručení u Městského
úřadu Soběslav, odboru výstavby a RR, silniční hospodářství, I. nadzemní podlaží, dveře č. 113,
vždy v úřední dny (pondělí a středa od 07.00 hod. do 16.30 hod.) nebo kdykoliv jindy v pracovní
době úřadu po tel. domluvě s panem Kubešem tel. 381508156.
Poučení:
V souladu s dikcí § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu stanovení místní úpravy provozu
na silnicích: III/13527, III/13528 a MK č. 1c – 7c, 9c, 10c, 12c – 14c a ÚK v obci Myslkovice, kdokoli,
jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny,
uplatnit u MěÚ Soběslav, OVRR - SH písemné připomínky a v souladu s dikcí § 172 odst. 5
správního řádu, mohou k předmětnému návrhu stanovení místní úpravy provozu, vlastníci
nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo určí-li tak správní orgán i jiné osoby,
jejichž oprávněné zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat
proti návrhu k MěÚ Soběslav, OVRR - SH písemné odůvodněné námitky.

Ing. Dana Hořická
vedoucí odboru výstavby a RR

Za správnost vyhotovení: Jiří Kubeš

Příloha:
DIO: 2x A4
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Tento návrh OOP musí být vyvěšen po dobu 15 dní na úřední desce: Městského úřadu Soběslav
a OÚ Myslkovice a zaslán s potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí zpět zdejšímu odboru
výstavby a RR - silniční hospodářství.
Patnáctý den po vyvěšení je den doručení a den zveřejnění oznámení. Dnem vyvěšení je den
vyvěšení na úřední desce MěÚ Soběslav.

Vyvěšeno dne: ………………………………… Sejmuto dne: …………………………………

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.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Obec Myslkovice, IDDS: aurefs8
PasProRea s.r.o., IDDS: q6v52zi
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., závod Tábor, IDDS: cadk8eb

dotčené správní úřady
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor vnější služby Tábor-DI, IDDS: eb8ai73
ostatní se žádostí o vyvěšení na úřední desce
Městský úřad Soběslav, úřední deska, IDDS: gfvbpaq
OÚ Myslkovice
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