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MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE
odbor dopravy a silničního hospodářství
náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I                   tel.č.: 376540111, fax: 376540112

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:   
EVIDENČNÍ ČÍSLO:  SUS-10766/2020
ČÍSLO JEDNACÍ:  1577/20/DOP/Pa
VYŘIZUJE:  Pavluková
TEL.: 376540184
FAX: 376540112
E-MAIL: vpavlukova@mususice.cz

DATUM:     18. června 2020

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Sušice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný 
podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti Městyse Kolinec, se sídlem: 
Kolinec 28, 341 42  Kolinec, IČ: 002 55 688, adresa pro doručování: Ing. Jan Ploub, se sídlem: 
Kosmonautů 184, 344 01  Domažlice – Hořejší Předměstí, IČO: 611 50 525, ze dne 22. dubna 
2020

s t a n o v í

v souladu s ustanovením § 77 odst. 1) písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších  předpisů,  po  
předchozím  písemném  vyjádření   Policie  České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského 
kraje, Dopravní inspektorát Klatovy, ze dne 12. května 2020 pod č.j. KRPP-51995-1/ČJ-2020-030406 
místní úpravu provozu na pozemní komunikaci - místní komunikace na poz.p.č. 607/28, p.č. 925, 
p.č. 893 v k.ú. Kolinec – přemístění dopravní značky B i (Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech) 
+ dodatkové tabulky E 13 Text: MIMO DOPRAVNÍ OVBSLUHU ze současné pozice bezprostředně za 
železničním přejezdem až za vjezd na parkoviště pro areál koupaliště.

1) Dotčený úsek: místní komunikace na  poz.p.č. 607/28, p.č. 925, p.č. 893 v k.ú. Kolinec
2)  Navržené dopravní značení a zařízení: viz příloha  - schéma rozmístění dopravního značení – 

přemístění dopravní značky B 1 (Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech) + dodatkové 
tabulky E 13 Text: MIMO DOPRAVNÍ OVBSLUHU ze současné pozice bezprostředně za 
železničním přejezdem až za vjezd na parkoviště pro areál koupaliště

3) Doba platnosti:  trvalé dopravní značení 
4) Podmínky, za kterých lze provést tímto stanovenou místní úpravu provozu na pozemní 

komunikaci: 
– veškeré dopravní značky a zařízení musí svým provedením odpovídat příslušným 

ustanovením zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na vyhlášku č. 294/2015 Sb., 
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, na související předpisy a 
na platné ČSN  

– použité dopravní značky budou provedeny výhradně jako retroreflexní třídy minimálně 1 dle 
platné ČSN 

– použité dopravní značky budou po celou dobu udržovány v plně funkčním stavu a v čistotě a 
budou správně umístěny a připevněny

– umístění dopravních značek musí odpovídat Zásadám pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích – TP 65

   

          viz rozdělovník
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Odůvodnění
 Dne 22. dubna 2020 podal Městys Kolinec, se sídlem: Kolinec 28, 341 42  Kolinec, IČ: 002 55 688, 
adresa pro doručování: Ing. Jan Ploub, se sídlem: Kosmonautů 184, 344 01  Domažlice – Hořejší 
Předměstí, IČO: 611 50 525, žádost o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci na 
poz.p.č. 607/28, p.č. 925, p.č. 893 v k.ú. Kolinec, a to přemístění dopravní značky B 1 (Zákaz vjezdu 
všech vozidel v obou směrech) + dodatkové tabulky E 13 Text: MIMO DOPRAVNÍ OVBSLUHU ze 
současné pozice bezprostředně za železničním přejezdem až za vjezd na parkoviště pro areál 
koupaliště. K žádosti byla připojena grafická příloha s vyobrazeným návrhem dopravního značení. 
Dne 13. května 2020 obdržel zdejší správní orgán prostřednictvím datové schránky vyjádření Policie 
ČR, DI Klatovy č.j.: KRPP-51995-1/ČJ-2020-030406 ze dne 12. května 2020, v němž s návrhem 
umístění dopravních značek souhlasí. Vyjádření příslušného orgánu Policie ČR je podmínkou pro 
stanovení místní úpravy provozu. 
   Vzhledem k tomu, že se jedná o opatření obecné povahy dle § 171 a násl. správního řádu, podle 
ust. § 77 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích, oznamuje obecní úřad obce s rozšířenou 
působností tento návrh místní úpravy provozu na pozemní komunikaci všem dotčeným osobám 
veřejnou vyhláškou. Dne 15. 5. 2020 byl návrh opatření vyvěšen na úřední desce městského úřadu 
Sušice a zároveň také na úřední desce Úřadu městyse Kolinec, s tím, že dotčené osoby mohou ve 
lhůtě 30 dnů k návrhu opatření obecné povahy podat písemné odůvodněné námitky. Ve stanoveném 
termínu nebyly správnímu orgánu doručeny žádné připomínky. Zákonná podmínka – vyjádření 
příslušného orgánu policie byla splněna, proto byla stanovena místní úprava provozu, jak je výše 
uvedeno.

Poučení
     Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
     Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

                                                                                             Bc. František Opl
                                                                   vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Tento opatření musí být zveřejněno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno………………………………..                                     Sejmuto……………………………………

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu.

Doručí se:
– Městys Kolinec, Kolinec 28, 341 42  Kolinec
– Městský úřad Sušice, odbor kancelář starosty se žádostí o  zveřejnění na úřední desce po dobu 

15 dnů
– Úřad městyse Kolinec se žádostí o  zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů

Dotčené orgány a ostatní:
– Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, DI Klatovy
– Úřad městyse Kolinec, silniční správní úřad
– vlastní
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