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OZNÁMENÍ  
O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

 
 
          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 (dále jen „zákon o provozu na pozemních 
komunikacích“), podle § 171 zákona č . 500/2004 Sb., správní řád,  ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „správní řád“), uvědomuje všechny dotčené osoby veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu 
o zahájeném řízení ve věci stanovení místní úpravy provozu na sil. II/187 před křižovatkou s místní 
komunikací směr Smrčí ve směru do Klatov: umíst ění doprav ní zna čky č. B 24a (Zákaz 
odbo čování v pravo) + E 9 (Druh v ozidla) + E 5 (Celkov á h motnost)  a v e sm ěru do Sušice: 
umíst ění doprav ní zna čky č. B 24b (Zákaz odbo čov ání v lev o) + E 9 Druh v ozidla + E 5 Celkov á 
hmotnost. 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), 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 prav o) , které je zdejším odborem vedeno podle § 
77 odst. 1 zákona o provozu na pozemních komunikacích. Dotčené osoby mohou uplatnit námitky 
nebo připomínky do 
 

15 dnů od oznámení tohoto náv rhu, 
 

k později  uplatněným námitkám, popřípadě připomínkám nebude přihlédnuto. Dotčené osoby mohou 
nahlížet do podkladů (Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Sušice, úřední dny: 
ponděl í a středa 8.00–12.00 a 12.30-17.00 hodin a pátek 7.30-11.00 a 12.00-14.00 hodin; Městys 
Kolinec, úřední dny: ponděl í a  středa  8.00 – 17.00 hod.): 
 
Místní úprava 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 
Jind řichovická 28,  341 42 Kolinec ,  IČ:  002 55 688,  ze dne  10. 10. 2014 

 
n a v  r h 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 stanovení 

 
 Městys Kolinec 
 Jindřichovická 28 
 341 42  Kolinec 
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následující místní úprav y  prov ozu  na  pozemní  komunikaci   - sil. II/187 a  místní komunikaci 
v obci Smrč í: 
 
1) Dotčený úsek : sil. II/187 v míst ě křižovatky s místní komunikací do obce Smr čí, místní 

komunikace do obce Smr čí v míst ě za křižovatkou se sil. II/187 a místní  komunikace – 
Smrčí – křižovatka se sil. III/18714 v míst ě výjezdu z lomu 

2) Stanovené dopravní značení a zařízení: na sil. II/187 před křižovatkou 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)  a ve směru do Sušice: umíst ění doprav ní zna čky 
č. B 24b (Zákaz odbo čování vlevo) + E 9 Druh v ozidla + E 5 Celkov á hmotn ost. 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 (Celkov á hmotnost), 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 

- 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). 

 
 

Poučení: 
 
   K tomuto návrhu místní úpravy provozu může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou 
být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u zdejšího správního orgánu písemné 
připomínky do 15 dnů od jeho oznámení. 

 
 

 
 
 

                                                                                                   František Opl 
                                                                               vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
                                                                                                  

 
 
 

Toto náv rh musí být zv eřejněn po dobu 15 dnů. 
 
 
 
Vyvěšeno………………………………..                       Sejmuto…………………………………… 
 
 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potv rzuje vyvěšení a sejmutí návrhu. 
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Doručí se: 
– Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13  Plzeň 
– Městys Kolinec se žádostí o  zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů 
– Městský úřad Sušice, odbor kancelář starosty se žádostí o  zveřejnění na úřední desce po dobu 

15 dnů 
 
 
Dotčené orgány: 
– Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, DI Klatovy 
– vlastní 
 
 
 


