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DOPSIL 62/2019
MUVO 2247/2019
Bc. Václav Blahout
383 379 121
blahout@muvodnany.cz
12.3.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako místně příslušný orgán státní správy ve
věcech pozemních komunikací, dle ustanovení § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jako příslušný silniční správní úřad, dle ustanovení § 40 odst. 4, písm.
a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“), v přenesené působnosti ve smyslu ustanovení § 44a zákona o pozemních komunikacích, na základě
§ 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích v návaznosti na § 39 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č.
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 70
správního řádu,
rozhodl z moci úřední o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části rozhodnutí vydané pod spis. zn.:
DOPSIL 62/2019, č.j.: MUVO 2044/2019 ze dne 11.3.2019 ve věci povolení úplné uzavírky části silnice II/141
z důvodu pořádání sportovní akce „20. Motosprint Vodňany“.
Text zřejmé nesprávnosti na straně č. 1:
„Termín uzavírky:

1.7.2019 od 6.00 do 17.30 hodin“
Se opravuje textem:
„Termín uzavírky:

1.6.2019 od 6.00 do 17.30 hodin“

Odůvodnění:
Silniční správní úřad z moci úřední v souladu s § 70 správního řádu opravil tímto opravným rozhodnutím zřejmou
nesprávnost, v textu výrokové části rozhodnutí vydané Městským úřadem Vodňany, odborem dopravy a silničního
hospodářství spis. zn.: DOPSIL 62/2019, č.j.: MUVO 2044/2019 ze dne 11.3.2019, která vznikla z důvodu
nesprávného přepsání textu ze žádosti do rozhodnutí.
Ostatní podmínky a přílohy původního rozhodnutí zůstávají neměnné.
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Poučení o opravném prostředku:
Dle ustanovení § 81, odst. 1 a § 83, odst. 1 správního řádu, se proti tomuto rozhodnutí lze do patnácti dnů od jeho
oznámení odvolat ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje prostřednictvím správního orgánu, který toto rozhodnutí
vydal – Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a silničního hospodářství. Podané odvolání musí splňovat náležitosti
dle ustanovení §§ 81 a 82 správního řádu. Odvolání ve věci uzavírky na základě ustanovení § 24 odst. 4 zákona o
pozemních komunikacích, nemá odkladný účinek.
„otisk úředního razítka“

Bc. Václav Blahout
referent odboru dopravy a silničního hospodářství
oprávněná úřední osoba
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně 15 dnů (vhodné je vyvěsit do doby realizace uzavírky a objížďky) na
úřední desce na úřední desce Městského úřadu Vodňany, Městského úřadu Bavorov, Obecního úřadu Budyně,
Obecního úřadu Bílsko, Obecního úřadu Pivkovice, Obecního úřadu Drahonice, Obecního úřadu Skočice
a Obecního úřadu Krašlovice. Rozhodnutí bude rovněž zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.
S potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí bude toto rozhodnutí předáno zpět Městskému úřadu Vodňany, odboru
dopravy a silničního hospodářství.
Vyvěšeno dne:……12.3.2019..……

Sejmuto dne:…22.7.2019.……

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.

………………………………………
Podpis a razítko oprávněné osoby,
potvrzující vyvěšení a zveřejnění

…………………………………………
Podpis a razítko oprávněné osoby,
potvrzující sejmutí

Rozhodnutí obdrží:
Účastníci řízení dle § 27 správního řádu:











MOTOSPRINT VODŇANY z.s., Libějovice 37, 387 72 Libějovice; IDDS: zeu7t2u
Správa a údržba silnici Jihočeského kraje, závod Strakonice, U Řepické zastávky 1294, 386 11 Strakonice;
IDDS: cadk8eb
Město Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany – k vyvěšení na úřední desce
Město Bavorov, Náměstí Míru 1, 387 73 Bavorov; IDDS: 3skbfjd – k vyvěšení na úřední desce
Obec Bílsko, Bílsko 34, 387 73 Bavorov; IDDS: tmxam78 – k vyvěšení na úřední desce
Obec Budyně, Budyně 9, 387 73 Budyně; IDDS: s29ambv – k vyvěšení na úřední desce
Obec Drahonice, Drahonice 100, 389 01 Drahonice; IDDS: b83ampe – k vyvěšení na úřední desce
Obec Krašlovice, Krašlovice 43, 389 01 Krašlovice; IDDS: f4aamt2 – k vyvěšení na úřední desce
Obec Pivkovice, Pivkovice 17, 387 73 Pivkovice; IDDS: qahbwbv – k vyvěšení na úřední desce
Obec Skočice, Skočice 56, 387 75 Skočice; IDDS: 4yrbqvv – k vyvěšení na úřední desce

Subjekty dle § 24 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích:
 ČSAD STRANS a.s., U Nádraží 984, 386 01 Strakonice; IDDS: mgacdu7
 ČSAD JIHOTRANS a.s., Pekárenská 255/77, 370 04 České Budějovice 4; IDDS: cvfdmnj
 GW BUS a.s., Pekárenská 255/77, 370 04 České Budějovice 4; IDDS: ujv8e5t
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ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice;
IDDS: b7cdmj9
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice, Podsrpenská 438, 386 01
Strakonice; IDDS: ph9aiu3
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, Oblastní středisko Strakonice, Radomyšlská 336, 386 01
Strakonice; IDDS: g4umvrn
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Strakonice - Dopravní
inspektorát Strakonice, Na Ohradě 1067, 368 01 Strakonice; IDDS: eb8ai73
Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, U Zimního stadionu 1952/2, 370
01 České Budějovice 7; IDDS: kdib3rr
Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1; IDDS: n75aau3
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