
MĚSTSKÝ  ÚŘAD  SUŠICE 
Odbor  dopravy a  silničního  hospodářství 
342 01 Sušice I, náměstí Svobody 138 , 376540111, fax: 376540112 
      
 
EVIDENČNÍ ČÍSLO:  SUS-13624/2018 

ČÍSLO JEDNACÍ:   2445/18/DOP/Pa                                                                              V Sušici dne 11. června 2018 
 
 

 

 

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

 
 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI 
 

 

Městský úřad Sušice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán 
podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o silničním provozu), na základě žádosti 
fyzické osoby: Václav Vintr, nar.: 27. 8. 1961, bytem: Dlouhá 376, 341 92  Kašperské Hory,  ze dne 
23. května 2018 

 

s t a n o v í  
 

 v souladu s ustanovením § 77 odst. 1) písm. c) zákona o silničním provozu, opatřením obecné 
povahy v souladu s ust. § 171 a násl. správního řádu a ust. § 77 odst. 5 zákona o pozemních 
komunikacích, po  předchozím  písemném  vyjádření   Policie  ČR,  Krajské ředitelství policie 
Plzeňského kraje, DI Klatovy, ze dne 10. května 2018, pod  č.j. KRPP-57191-1/ČJ-2018-030406 
následující přechodnou úpravu  provozu  na  pozemní  komunikaci  - sil. III/1699 v úseku Rejštejn – 
Červená – MK Kašperské Hory - Červená, ul. Dlouhá a ul. Na Prádle v Kašperských Horách, MK na 
poz.p.č. 994 v k.ú. Rejštejn, za účelem pořádání sportovní akce: cyklistický závod „Kašperské 66“ 
spadající do seriálu závodů v rámci Šumavské Unie Amatérských Cyklistů: 
 

1. Dotčený úsek: III/1699 v úseku Rejštejn – Červená – MK Kašperské Hory - Červená, ul. Dlouhá a 
ul. Na Prádle v Kašperských Horách, MK na poz.p.č. 994 v k.ú. Rejštejn  

2. Stanovené dopravní značení a zařízení pro označení místa zvláštního užívání: viz příloha  - 
schéma rozmístění přechodného dopravního značení – přenosné dopravní značky B 1 (Zákaz 
vjezdu všech vozidel v obou směrech) budou osazeny v místě připojení všech pozemních 
komunikací k uzavřené trase a budou doplněny poučenými osobami pořadatelské služby ve 
výstražných oděvech v souladu s Přílohou č. 12  Vyhl. č. 294/2015 Sb. 

3. Doba platnosti:  23. června 2018   
4. Podmínky, za kterých lze provést tímto stanovenou přechodnou úpravu provozu na 

pozemní komunikaci:  

 stanovené dopravní značky související s označením místa zvláštního užívání dotčené 
pozemní komunikace budou instalovány bezprostředně před zahájením akce; 

 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, v souladu s TP-66 (Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních 
komunikacích) a TP-65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích);   

 použité dopravní značky budou provedeny výhradně jako retroreflexní třídy minimálně 1 dle 
platné ČSN a musí být osazeny buď na stabilních stojanech opatřených červeno-bílými pruhy, 
spodní hranou ve výšce minimálně 0,60 m nad vozovkou, nebo na podpěrných sloupcích 



opatřených nátěrem se střídavě červeno-bílými pruhy šířky 0,10 – 0,20 m v celkové délce min. 
0,45 m; 

 podpěrné sloupky budou uchyceny v podkladních deskách; 

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

O d ů v o d n ě n í  
 

     Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Sušice stanovil přechodnou úpravu 
provozu na základě návrhu žadatele po písemném vyjádření Policie ČR, DI Klatovy. V  souladu s ust. 
§ 77 odst. 5  zákona  o  silničním  provozu  nedoručoval  zdejší  úřad   návrh  opatření obecné povahy 
 a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek či námitek. 

 
P o u č e n í 

 

   Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proti 
opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. 
   Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 
 

 
 

 
 
 
 
 
                                                                                           Bc. František Opl 
                                                                  vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:                                                       
 
 
 
 
 Sejmuto dne:  

 
 
 
 
 
 
Obdrží: 

 Václav Vintr, Dlouhá 376, 341 92  Kašperské Hory 

 Správa a údržba silnic  Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 162, 326 00  Plzeň 

 Městský úřad Kašperské Hory- s žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dní 

 Městský úřad Rejštejn - s žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dní 
 

 

Dotčené orgány: 
-     Policie ČR, krajské ředitelství policie Plzeňského okraje, Dopravní inspektorát Klatovy 

 Městský úřad Kašperské Hory, silniční správní úřad 

 Městský úřad Rejštejn, silniční správní úřad  

 vlastní 
 
 
 


