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Obecně závazná vyhláška
ze dne 30. června 2015
o místní úpravě provozu na veřejně přístupových účelových komunikací
v územním obvodu obce Všeň

Preambule:
K zabezpečení ochrany vlastního majetku před neodůvodněným nadužíváním, vedoucího
k nenapravitelným škodám, vydávají se pravidla místního provozu na vybraných účelových komunikacích při vědomí, že omezení veřejného přístupu na účelové komunikace je nezbytně nutné
k ochraně oprávněných zájmů vlastníka – tedy obce.
Zastupitelstvo obce proto podle § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen „vyhláška“).
Článek 1
Na vymezených místních účelových komunikacích se vylučuje veškerý provoz s výjimkou těch
účastníků, na které se vztahuje výjimka uvedená na dodatkové tabulce pod dopravní značkou „Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)“, jak je uvedeno v příloze, která je součástí vyhlášky
současně vyhlášené. Tato příloha definuje i význam jednotlivých karet A, B a C, uvedených na dodatkových tabulkách.
Článek 2
Úkolem starosty je požadovat po Policii České republiky spolupráci při plnění této vyhlášky jako zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku (§ 103 odst. 4 písm. d) zákona).

Článek 3
Z naléhavého obecného zájmu se účinnost této vyhlášky stanovuje dnem vyhlášení (§ 12 odst. 2
zákona).

Starosta:
Ivan František Herbst, v. r.
Místostarosta:
Petr Masopust, v. r.
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Příloha k Vyhlášce:
Název cesty:

Komunikace / cesty:

Číslo:

Část obce:

1 Ploukonice (most)
2 Ploukonice/Mokrý/Všeň
3 Všeň
4 Všeň
5 Mokrý
6 Mokrý
7 Ploukonice/Mokrý
8 Všeň/Mokrý
/Ploukonice
9 Všeň

Pozemkové
parcely
v Katastrálním
území i obci
Všeň:

Most osadníků
Příčnice

1090/1
2291

Františka
Janovka
Přepeřka

2410, 2406
2336
2138, 2159,
2065
2156, 2169
2292, 2197
2237

Jírovka
K Letišti
Zelená Cesta
K Borku (Borecká)

Dopravní
značka:

Dodatková tabulka:
Předběžná značka:
Mimo vozidel
do okamžité
hmotnosti
3 t s kartou A, B
a C a cyklistů
E 3a:
100 m

Mimo vozidel
do okamžité
hmotnosti
10 t s kartou C
a cyklistů

2535, 2523

Význam karet:
Karta: Význam:
Povoluje vjezd (průjezd) motocyklů, osobních automobilů, traktorů a ostatních (i zvláštních)
vozidel, jejichž okamžitá hmotnost nepřesahuje 3 tuny, pokud řidič (vozka) nebo dopravovaná
osoba má trvalý pobyt (obvyklé bydliště, právnická osoba „sídlo“) na území obce Všeň – prokazuje se občanským nebo řidičským průkazem (u právnických osob osvědčením o technickém
průkaze) - karta se fyzicky nevydává.
Totéž jako u karty A, ale u osob s trvalým pobytem (obvyklým bydlištěm nebo sídlem) na území obce Příšovice – karta se do odvolání nevydává.
Karta se vydává v naturální podobě a člení se na 2 skupiny:
Povoluje vjezd (průjezd) motocyklů, osobních automobilů, traktorů a ostatních vozidel,
jejichž okamžitá hmotnost nepřesahuje mez vyznačenou na dodatkové tabulce, pokud
provozovatelé těchto vozidel jsou vlastníky, nájemci nebo pachtýři přilehlých pozemků.
Povoluje vjezd (průjezd) motocyklů a osobních automobilů, je-li řidič nebo dopravovaná
osoba:
- vlastníkem (nebo spoluvlastníkem) nemovitosti na území obce Všeň
- osobou blízkou (§ 22 občanského zákoníku) k občanovi obce Všeň nebo k vlastníkovi
(spoluvlastníkovi) nemovitosti na území obce Všeň
- pověřená správou obce (zaměstnanci obce a zastupitelé)
- nadána zvláštním statutem, vymezeným opatřením Obecního úřadu Všeň.

A
B
C

1
2

Cyklistům se povoluje vjezd (průjezd) bez karty.
Cest je možno použít v případě krajní nouze (§ 28 tr. zákoníku, § 2906 občanského zákoníku).
Všechna individuální povolení vydaná před účinností tohoto rozhodnutí pozbývají platnosti.
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