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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-14837/2017 
ČÍSLO JEDNACÍ:  2452/17/DOP/Pa 
VYŘIZUJE:  Pavluková 
TEL.: 376540184 
FAX: 376540112 
E-MAIL: vpavlukova@mususice.cz 
 

DATUM:     2017-07-19 

 
 
 

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 Městské policie Sušice, se 
sídlem: náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I, IČ: 002 56 129, ze dne 29. května 2017 

 

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 15. července 2013 pod č.j. KRPP-100513-2/ČJ-2013-
030406 místní úpravu provozu na pozemní komunikaci - místní komunikace v Sušici: ul. Stupkova, 
ul. Smetanova, ul. Československé armády, ul. Na Palouku, ul. Pod Viničkami, ul. Osvobození, ul. 
V Rybníčkách, ul. U Kapličky, ul. V Lukách, za účelem řešení parkování a problematického pohybu 
nákladních automobilů zásobování a provozu společnosti Otavských strojíren a.s.: 
 
1) Dotčený úsek: místní komunikace v Sušici: ul. Stupkova, ul. Smetanova, ul. Československé 

armády, ul. Na Palouku, ul. Pod Viničkami, ul. Osvobození, ul. V Rybníčkách, ul. U Kapličky, 
ul. V Lukách  

2) Navržené dopravní značení a zařízení: viz příloha - schéma rozmístění dopravního značení 
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 

– výškové a boční umístění v obci a vzdálenosti mezi dopravními značkami musí odpovídat 
Zásadám pro dopravní značení na pozemních komunikacích – TP 65 

    

 

          viz rozdělovník 
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– na jednom sloupku, nebo nosné konstrukci nesmí být umístěny více jak dvě dopravní značky 
(kromě dodatkových tabulek). 

 
Odůvodnění 

     Dne 29. 5. 2017 podala Městská policie Sušice, se sídlem: náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I, 
IČ: 002 56 129, žádost o stanovení změny místní úpravy provozu na místních komunikacích v Sušici – 
ul. Stupkova, ul. Smetanova, ul. Československé armády, ul. Na Palouku, ul. Pod Viničkami, ul. 
Osvobození, ul. V Rybníčkách, ul. U Kapličky, ul. V Lukách, a to z důvodu řešení parkování a 
problematického pohybu nákladních automobilů zásobování a provozu Otavských strojíren a.s.  
K žádosti byla připojena grafická příloha s vyobrazeným návrhem dopravního značení. Žádost byla 
doložena vyjádřením Policie ČR, DI Klatovy č.j.: KRPP-100413-2/ČJ-2013-030406 ze dne 15. 
července 2013, které 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 31. 5. 2017 byl návrh opatření vyvěšen na úřední desce městského úřadu 
s tím, že dotčené osoby mohou ve lhůtě 30 dnů k návrhu opatření obecné povahy podat písemné 
odůvodněné námitky.  

     Dne 7. června 2017 Městský úřad Sušice, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel 
k návrhu opatření obecné povahy písemnou námitku pana Jindřicha Janouta, nar.: 7. 11. 1960, bytem: 
Osvobození 944, 342 01 Sušice II. Jmenovaný s návrhem opatření obecné povahy nesouhlasí 
v některých částech a navrhuje jiné řešení. O této námitce bylo Městským úřadem Sušice vydáno 
následující rozhodnutí, které je podle § 172 odst. 5 správního řádu součástí odůvodnění opatření 
obecné povahy. 

 

R O Z H O D N U T Í 

    Městský úřad Sušice, odbor dopravy a silničního hospodářství rozhodl o námitce pana Jindřicha 
Janouta, nar.: 7. 11. 1960, bytem: Osvobození 944, 342 01  Sušice II, ze dne 7. 6. 2017, proti návrhu 
opatření obecné povahy, kterým se stanoví místní úprava provozu na místních komunikacích v Sušici: 
ul. Stupkova, ul. Smetanova, ul. Československé armády, ul. Na Palouku, ul. Pod Viničkami, ul. 
Osvobození, ul. V Rybníčkách, ul. U Kapličky, ul. V Lukách, spočívající v umístění dopravních značek 
dle přiloženého návrhu, z důvodu řešení parkování a problematického pohybu nákladních automobilů, 
podle ust. § 172 odst. 5 správního řádu   t a k t o : 

námitka se zamítá. 

 

Odůvodnění 

   Pan Jindřich Janout má několik připomínek k návrhu, jež odůvodnil tím, že řešení parkování a 
obsluhy Otavských strojíren, nemůže být řešeno jednostranně na úkor zhoršení dopravní obslužnosti 
místních obyvatel a zvýšení ekologické zátěže od kličkujících vozidel jednosměrnými ulicemi 
v zastavěné části města.  

     Navrhuje ponechat v ul. V Rybníčkách jednosměrný provoz jako doposud a provoz nákladních 
automobilů z Otavských strojíren a.s. vést ulicí. V Lukách, kde budou vozidla lépe vjíždět z ul. 
Smetanova a lépe vyjíždět do ul. Stupkova. V části ul. Smetanova tak bude provoz obousměrný.   

     Předložený návrh však předpokládá pro řidiče kamionů vyjetí z ulice Smetanova do ulice 
V Rybníčkách z důvodu, že je jednodušší než do ulice V Lukách v návaznosti na ulici Stupkova. V ulici 
Smetanova bude v úseku od strojíren k ulici V Rybníčkách po obou stranách zakázáno parkování. 

     V ul. Československé armády, Pod Viničkami a Osvobození navrhuje p. Janout  ponechat 
obousměrný provoz, s tím, že v některých místech bude umožněno částečné stání na chodníku. 
Zjednosměrnění dle p. Janouta povede ke zhoršení provozu z důvodu, že zaměstnanci Otavských 
strojíren, kteří  budou chtít  parkovat  co  nejblíže  vrátnici,  se budou zdlouhavě vracet jednosměrkami 
v  případě, že  budou  místa  obsazena.  Dále  pan Janout  navrhuje  zřízení  parkovacích stání v ulici  
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U Kapličky místo travnaté plochy (vedené jako komunikace) proti plotu Otavských strojíren. Jako další 
problém uvádí p. Janout provoz kamionů směřujících do areálu společnosti DOPLA PAP a. s., které 
sem zavede navigace. 
 
    Městský úřad Sušice, Odbor dopravy a silničního hospodářství námitku zamítl. V obecné rovině lze 
s námitkami souhlasit a to především z důvodů, které uvádí Policie ČR, DI Klatovy ve svém vyjádření 
č.j. KRPP-100413-2/ČJ-2013-030406 ze dne 15. července 2013:  

- zjednosměrnění předmětných místních komunikací může ovlivnit dopravní situaci i negativně, např. 
značnými závleky dopravy; 

-   jedná se navíc o oblast s převládající zástavbou rodinnými domy, jednotliví vlastníci těchto 
nemovitostí jsou tudíž povinni řešit parkování vozidel na vlastních pozemcích; 

-  vytvoření odpovídajícího počtu parkovacích míst pro zaměstnance by mělo být zajištěno 
provozovatelem podniku;  

-   v ul. Stupkova doporučuje Policie ČR, DI Klatovy provedení stavebních úprav prostoru pozemní 
komunikace za účelem vytvoření nových parkovacích míst.  

     V daném případě však je žádoucí upravit provoz na předmětných komunikacích z důvodu, že 
dochází ke kolizím projíždějících nákladních automobilů s parkujícími vozidly, stejně tak při míjení 
vozidel podél parkujících aut. Za současné situace z důvodu šířkového uspořádání nelze v uvedených 
komunikacích podle § 25 zákona o pozemních komunikacích parkovat. Navrhovanou úpravou bude 
parkování vozidel podél komunikací umožněno a zároveň usměrněno tak, aby nekomplikovalo 
dopravu.   

     K návrhu umožnění částečného parkování na chodníku zdejší správní orgán uvádí, že z důvodu 
šířkového uspořádání komunikací při dodržení normových hodnot není na většině komunikací možné. 

   Ve věci návrhu dopravního značení pro kamiony do areálu společnosti DOPLA PAP a.s. a do areálu 
Otavských strojíren a.s. odbor dopravy a silničního hospodářství uvádí, že již na žádost společností 
bylo řešeno, vzhledem k tomu, že na dopravní značce IS 5 nebo IS 9 se neuvádějí konkrétní firmy 
nebo loga (TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích – čl. 2.3.4), 
nebylo dosud nalezeno funkční řešení neboť obecné označení PRŮMYSLOVÁ ZÓNA, i případné 
rozlišení (sever, východ, jih, nebo označení číslicemi, jak navrhuje DI Klatovy) nevypovídá o 
identifikaci požadovaného cíle.  

     Pokud jde o zřízení parkovacích míst na travnaté ploše v ul. U Kapličky, jak je uvedeno výše, 
vytvoření parkovacích míst pro zaměstnance je věcí provozovatele podniku.  

     Policie ČR, DI Klatovy ve svém vyjádření navrhuje provedení stavebních úprav v ul. Stupkova za 
účelem vytvoření parkovacích míst. V dohledné době se však úprava ul. Stupkova nepřipravuje. 
V případě, že k úpravě dojde, bude řešena tak, aby byla parkovací místa vytvořena v souladu s 
obecnými technickými požadavky na komunikaci a navazujícími ustanoveními českých technických 
norem.   

     Stanovením místní úpravy provozu dle návrhu nedojde k ohrožení žádného veřejného ani 
soukromého zájmu a může být tak provedeno. Navrhovaná úprava navazuje na stávající dopravní 
značení v přilehlých komunikacích, které bylo již dříve schváleno a instalováno a umožní v těchto 
ulicích parkování, které v současné době při dodržení zákona o provozu na pozemních komunikacích 
(§ 25) není možné. Námitky p. Jindřicha Janouta byly na základě výše uvedené argumentace 
zamítnuty. 
 

Poučení 

     Proti tomuto rozhodnutí o námitce podle § 172 odst. 5 správního řádu nelze podat opravný 
prostředek ani podat rozklad. 

 

     Na základě rozhodnutí o námitkách p. Jindřicha Janouta a po posouzení celé věci dospěl zdejší 
správní orgán k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena místní úprava 
provozu na místních komunikacích v Sušici: ul. Stupkova, ul. Smetanova, ul. Československé armády, 
ul. Na Palouku, ul. Pod Viničkami, ul. Osvobození, ul. V Rybníčkách, ul. U Kapličky, ul. V Lukách, a to 
z důvodů, které jsou výše uvedeny. Všechny zákonem požadované podmínky pro stanovení místní 
úpravy provozu na místních komunikacích byly splněny. 
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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: 

 
– Městská policie Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01  Sušice II 
– Město Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01  Sušice I 
– Městský úřad Sušice, odbor kancelář starosty se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 

15 dnů 
 

Dotčené orgány a ostatní: 
– Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, DI Klatovy 
– vlastní 
 


