
 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  SUŠICE 
Odbor   dopravy  a  silni čního   hospodá řství 
����342 01 Sušice I, nám. Svobody 138 , �376540111, fax:376540112 
      
 
EVIDENČNÍ ČÍSLO:   27078/14                                                                                              V Sušici dne 14. dubna 2015 
ČÍSLO JEDNACÍ:   4484/14/DOP/Pa  
 
 
 
 
 

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 
 
 

opat ření obecné povahy 
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunika ci 

 
 
 

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 
Jind řichovická 28, 341 42 Kolinec , IČ: 002 55 688,  ze dne 10. 10. 2014 

 
s t a n o v u j e  

 
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  ČR,  Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát 
Klatovy, ze dne  9. prosince 2014, pod  č .j.KRPP-182197-2/ČJ-2014-030406 následující místní  
úprav u  prov ozu  na  pozemní  komunikaci   - sil. II/187, místní komunikace Smrčí: 
 
1) Dotčený úsek : sil. II/187 , místní  komunikace Smr čí  
2) Stanovené dopravní značení a zařízení: na sil. II/187 v místě křižovatky s místní komunikací směr 

Smrčí: ve směru do Klatov umíst ění doprav ní zna čky č. B 24a (Zákaz odbo čování v prav o) + E 
9 (Druh v ozidla) + E 5 (Celková hmotnost - 7,5t)  a ve směru do Sušice: umíst ění doprav ní 
značky č. B 24b (Zákaz odbo čování vlevo) + E 9 (Druh v ozidla) + E 5 (Celková hm otnost – 
7,5 t). Na místní komunikaci do obce Smrčí v místě za křižovatkou se sil. II/187 umíst ění 
doprav ní zna čky  č.  B4  (Zákaz  vjezdu  nákladních  automobil ů)  + E 5  (Celková  hmotnost  
–  7,5  t) a v místě výjezdu z lomu ve směru do obce Smrčí: umíst ění doprav ní zna čky č. B4 
(Zákaz vjezdu nákladních automobil ů) + E 13 (Text: MIMO ZÁSOBOVÁNÍ ), na místní komunikaci z 
obce Smrčí ke křižovatce se sil. III/1814 v místě výjezdu z lomu umíst ění doprav ní zna čky č. C 
3a (Přikázaný sm ěr j ízdy v pravo)  

3) Doba platnosti :  trvalé dopravní zna čení  
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 . 
30/2001 Sb., kterou se prováděj í pravidla provozu na pozemních komunikacích a 
úprava zařízení 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 
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- při  osazování dopravních značek je nutno postupovat v souladu s TP 65 (Zásady pro 
dopravní značení na pozemních komunikacích)  

- na jednom sloupku, nebo nosné konstru kci nesmí být umístěny více jak dvě dopravní 
značky (kromě dodatkových tabulek) 

- instalaci dopravních značek provede odborná osoba. 
 
 

Odůvodn ění:  
 
     Dne 10. 10. 2014 podal Městys Kolinec, Jindřichovická 28, 341 42  Kolinec, IČ: 002 55 688, žádost 
o stanovení místní úpravy provozu na sil. II/187 v místě křižovatky s MK přes obec Smrč í, a to 
umístění dopravních značek č . B 13 (Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 
vyznačenou mez – 7,5 t). Jako důvod žadatel uvádí, že u obce Smrč í na místní komunikaci se nachází 
propustek, který je velmi zatěžován dopravou z lomu a hrozí jeho zborcení a také dochází k 
obtěžování obyvatel obce Smrč í provozem těžkých vozidel, přičemž existuje alternativa dopravního 
přístupu do lomu ze silnice III/18714 směr Buršice. Na základě této žádosti v souladu s ust. § 77, odst. 
1 zákona o provozu na pozemních komunikacích požádal zdejší obecní úřad obce s rozšířenou 
působností o vyjádření Policii ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát 
Klatovy, které je podmínkou pro stanovení místní úpravy provozu. Vyjádření k návrhu stanovení místní 
úpravy provozu Policie ČR, DI Klatovy č .j.KRPP-182197-2/ČJ-2014-030406 ze dne 9. prosince 2014 
bylo doručeno dne 10. prosince 2014. Dopravní inspektorát ve svém vyjádření doporučuje osadit DZ 
IP 10a a E 9 na místní komunikaci za křižovatku se sil. II/187. Správní orgán zaslal žadateli vyjádření 
Policie ČR, DI Klatovy s doporučením zvážit účelnost a opodstatněnost navrhovaných opatření. Dne 
23. 12. 2014 obdržel správní orgán odpověď na vyjádření Policie ČR, DI Klatovy. Městys Kolinec ve 
svém vyjádření uvádí, že úprava provozu v obci Smrčí byla schválena Zastupitelstvem městyse  
Kolinec na základě žádostí a podnětů občanů a Městys Kolinec na této úpravě trvá. Vzhledem k tomu, 
že  existuje  alternativa  zajištění  dopravní  obslužnosti  obce  Smrč í i těžebního prostoru lomu, a to 
ze sil. III/18714, omezením obecného užívání místní komunikace tak nedojde k ohrožení žádného 
veřejného  ani  soukromého zájmu, byla tedy stanovena místní úprava provozu, jak je výše uvedeno. 
Z důvodu, že se jedná o opatření obecné povahy dle § 171 a násl. správního řádu, kterým jsou 
ukládány jiné povinnosti, než vyplývají z obecné úpravy obsažené v zákoně o provozu na pozemních 
komunikacích, oznamuje obecní úřad obce s rozšířenou působností toto stanovení místní úpravy 
provozu na sil. II/187 a na místní komunikaci v obci Smrč í všem dotčeným osobám veřejnou 
vyhláškou. 
 
Poučení:  
 
     Podle ust. § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný 
prostředek. 

 
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctý dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                 František Opl 
                                                                             vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
   
                                                                                                

 
Vyvěšeno dne:               
 
Sejmuto dne: 
 
 
Obdrží: 
 
– Městys Kolinec, Jindřichovická 28,  341 42  Kolinec 
– Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Klatovy 


