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Č.j.: OD/495/2016-2/00P/Če V Pelhřimově dne 3.5.2016

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Pelhřimov, odbor dopravy, Pražská 2460, Pelhřirnov podle ust. § 124, odst. 6 zák.
č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon), na základě žádosti fyzické osoby: Tomáš Hrdoušek, nar.
16.4.1982, 394 61 Božejov 176, podané dne 4.4.2016, po předchozím písemném stanovisku Policie
ČR, Dopravní inspektorát Pelhřimov ze dne 20.4.2016, č. j. KRPJ-44933-2/ČJ-20 16-161706-DING a
po posouzení žádosti v ouladu ustanovením § 77, odst. 1, písmo c) zákona v návaznosti na
ustanovení § 171 a § 173 od t. I zákona č. 500/2004 b., správní řád ve znění pozdějších předpisů
(dále jen správní řád)

stanovuje

na základě ust. 77, odst. I , písm.c) zákona přechodnou ( §61, odst.3 zákona) úpravu provozu na
pozemních komunikacích - i1nice č.II103410 v obci a k.ú. Božejov umístěním dopravního značení
(vyhl.č.294/20 15 b.) - podle ověřeného dopravněinženýrského opatření (nedílná součást tohoto
stanovení) z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při pořádání akce "Motocyklové závody
- PRINTY (amatér ké)".

• Umístění OZ provede žadatel na své náklady dle situace.
• Přechodná úprava provozu se stanoví dle žádo ti; na den 4.6.2016 od 12,15 hodin do 14,00

hodin.
• Odpovědná osoba žadatele je pan Torná Hrdoušek, nar. 16.4.1982, 394 61 Božejov 176, tel.

774921277.
• Dopravní značení bude provedeno podle ověřeného dopravněinženýrského opatření.
• Podrobnosti o užití a umí tění dopravního značení upravuj í TP 66.
• Po skončení akce bude OZ uvedeno do původního tavu a předáno správci komunikace.

Výše stanovená úprava provozu na pozemní komunikaci vychází ze zajištění bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu při pořádání výše uvedené akce.

tanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, tanovisko, posouzení, případně jiné opatření
dotčeného správního úřadu vyžadovaní zvláštními předpisy.

Odůvodnění:

a základě podané žádosti fyzické osoby: Tomáš Hrdoušek, nar. 16.4.1982, 394 61 Božejov 176,
souhlasu PČR, Dopravní inspektorát Pelhřimov a ouhlasu K Ú V Pelhřimov ze dne 17.3.2016
vydává MěÚ Pelhřimov, odbor dopravy v ouladu 77, odst. 5 zákona opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu záboru uvedených pozemních komunikací.

Dle § 77 odst. 5 zákon o silničním provozu jde-Ii o stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a
nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek, opatření obecné povahy nabývá
účinnosti pátým dnem po vyvěšení. ouvisející grafická příloha dopravního značení není s ohledem na
její rozsah fyzicky zveřejněna spolu s tímto opatřením a je k dispozici k nahlédnutí na MěÚ



Pelhřirnov, odboru dopravy, Pražská 2460, 393 OI Pelhřirnov v pondělí a středu od 8:00 do 17:00
hod., úterý, čtvrtek, pátek od 8:00 do 14:00 hod ..

Poučení:

Proti opatření obecné povahy dle § 173 od 1. 2 právního řádu nelze podat opravný prostředek. Dle §
77 odst. 5 zákona opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky.

Otisk úředního razítka

Josef Čečák
úředník odboru dopravy

ú ek silničního hospodářství

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Pelhřirnov a úřední
desce úřadu Městyse Božejov po dobu 5 dnů.

Na úřední desce:

Vyvěšeno dne ...0:.4?.. :~~ ... ejrnuto dne .

(
Podpis a razítko oprávněné o oby, která potvrzuje vyvěšení a ejmutí oznámení.

V elektronické podobě:

Vyvěšeno dne ... 0:.~.:.?~.1~.... ejmuto dne .

Podpi a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje zveřejnění oznámení v elektronické podobě.

Po vyvěšení na úřední de ce pro íme o rácení zpět na Měú Pelhřimov, odbor dopravy.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky
Městského úřadu Pelhřimov.

Příloha: grafická příloha - zveřejněna pouze elektronicky

Rozdělovník:
• Tomáš Hrdoušek, nar. 16.4.1982,394 61 Božejov 176
• Úřad Městyse Božejov, 39461 Božejov 111 - úřední de ka
• Městský úřad Pelhřimov, kancelář taro ty - úřední deska
• Kraj ká práva a údržba ilnic Vy očiny, pracoviště Pelhřimov, Myslotín ká 1887, 393 82

Pelhřimov
• Policie ČR, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, dopravní

inspektorát, Pražská 1738,393 01 Pelhřimov
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cecak@mupe.cz , www: www.mupe.cz
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