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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:   5. ledna 2018 
EVIDENČNÍ ČÍSLO:  SUS-443/2018 
ČÍSLO JEDNACÍ:  64/18/DOP/Pa 
VYŘIZUJE:  Pavluková 
TEL.: 376540184 
FAX: 376540112 
E-MAIL: vpavlukova@mususice.cz 
 

DATUM:     19. března 2018 
 

 
 

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

 
 

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, na základě žádosti fyzické osoby Ing. Jan Průcha, 
nar.: 17. 7. 1960, bytem: Volšovská 1224, 342 01  Sušice II, ze dne  5. ledna 2018 

 

n e 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  ČR,  Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní 
inspektorát Klatovy,  vyjádření ze dne 6. února 2018, č.j. KRPP-4805-1/ČJ-2018-030406, následující 
místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikace – parkovací plochy v ul. 
Volšovská v Sušici, v místě u vjezdu do objektu čp. 1224, a to umístění vodorovného dopravního 
značení V 12a Žlutá klikatá čára, a žádost zamítá. 

 

O d ů v o d n ě n í  

     Dne 5. 1. 2018 podala fyzická osoba: Ing. Jan Průcha, nar.: 17. 7. 1960, bytem: Volšovská 1224, 
342 01  Sušice II, žádost o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci - parkovací místa u 
vjezdu do objektu č.p. 1224. Požadováno bylo omezit parkování v místě vjezdu z důvodu 
nevyhovujících rozhledových poměrů při vjíždění na sil. II/171. K žádosti byla připojena grafická 
příloha s vyobrazeným návrhem dopravního značení a dále 9 fotografiemi vjezdu a situací při výjezdu 
vozidel.  
       Na základě žádosti vyzval dne 5. ledna 2018 zdejší správní orgán dotčený orgán, kterým je 
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Klatovy, aby se k návrhu 
stanovení místní úpravy provozu písemně vyjádřil. Dne 9. 2. 2018 prostřednictvím datové schránky 
bylo zdejšímu správnímu orgánu doručeno vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství 
Plzeňského kraje, územního odboru Klatovy, č.j. KRPP-4805-1/ČJ-2018-030406 ze dne 6. února 
2018, v němž sděluje, že před vyznačením vodorovného dopravního značení by měly být ověřeny 
rozhledové poměry na výjezdu z objektu, aby nedocházelo k bezdůvodného úbytku míst pro 
parkování. 

    

 

          viz rozdělovník 
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 Vzhledem k tomu, 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, byl návrh oznámen obecním úřadem obce s rozšířenou působností podle 
ust. § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích všem dotčeným osobám veřejnou 
vyhláškou. Dne 12. 2. 2018 byl návrh opatření obecné povahy vyvěšen na úřední desce Městského 
úřadu v Sušici s tím, že dotčené osoby mohou ve lhůtě 30 dnů k návrhu opatření obecné povahy 
podat písemné odůvodněné námitky. Dne 22. 2. 2018 obdržel odbor dopravy MěÚ Sušice k návrhu 
dopravního značení vyjádření Města Sušice, zastoupeného investičním technikem Ing. Janem 
Vošalíkem. Město Sušice nesouhlasí s provedením navrhované místní úpravy provozu na sil. II/171 - 
ul. Volšovská v místě parkovacích stání u vjezdu do objektu č.p. 1224, neboť k tomuto nevidí žádný 
důvod. „Komunikace je realizována dle povolené projektové dokumentace a byla řádně zkolaudována. 
Během povolování, výstavby ani schvalování do provozu nebylo proti řešení vzneseno námitek. 
Jakékoli podobné omezení parkovacích ploch by navíc znamenalo omezení využitelnosti parkovací 
plochy veřejností a tím znehodnocení provedené investice. Z našeho pohledu je věc řešitelná dle 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, na toto pamatuje v 
§ 23 – Vjíždění na pozemní komunikaci, když v odst. 2 uvádí, cit: Vyžadují-li to okolnosti, zejména 
nedostatečný rozhled, musí řidič zajistit bezpečné vyjetí na pozemní komunikaci pomocí uzpůsobilé a 
náležitě poučené osoby.“ O této námitce bylo Odborem dopravy a silničního hospodářství Městského 
úřadu Sušice vydáno následující rozhodnutí, které je podle ust. § 172 odst. 5 správního řádu součástí 
odůvodnění opatření obecné povahy. 

 

R O Z H O D N U T Í 

   Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Sušice rozhodl o námitce Města Sušice, 
náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I, IČ: 002 56 129, ze dne 22. 2. 2018, proti návrhu opatření 
obecné povahy, kterým se stanoví místní úprava provozu v místě parkovacích stání v ul. Volšovská u 
vjezdu do objektu č.p. 1224, a to formou umístění vodorovné dopravní značky V 12a Žlutá klikatá 
čára, podle ust. 172 odst. 5 správního řádu  

 t a k t o: 

námitce se vyhovuje a žádost o stanovení místní úpravy provozu se zamítá. 

 

O d ů v o d n ě n í 

    Město Sušice, odůvodnilo svůj nesouhlas tím, že umístěním požadovaného dopravního značení 
dojde k úbytku parkovacích míst a také především tím, že v roce 2017 byla realizována úprava sil. 
II/171 – ul. Volšovská podle schválené projektové dokumentace. V průběhu stavebního řízení ani 
během realizace nebyly předloženy žádné námitky a stavba byla zkolaudována. V požadované úpravě 
spatřuje Město Sušice, jako vlastník místní komunikace znehodnocení provedené investice. Město 
Sušice se domnívá, že k požadované úpravě provozu není žádný objektivní důvod a doporučuje věc 
řešit  dle   zákona  o  silničním provozu,  § 23  a  zajistit  bezpečné vjetí na sil. II/171 pomocí způsobilé 
a náležitě poučené osoby. Policie ČR, DI Klatovy ve svém vyjádření sděluje, že před vyznačením by 
měly být ověřeny rozhledové poměry, aby nedocházelo k bezdůvodnému úbytku míst pro parkování. 

 

P o u č e n í 

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

 

     Na základě rozhodnutí o námitce vlastníka místní komunikace – Města Sušice a po posouzení celé 
věci dospěl zdejší správní orgán k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy, kterým nebude 
stanovena požadovaná místní úprava provozu na sil. II/171 – ul. Volšovská, v místě parkovacích míst 
u vjezdu do objektu č.p. 1224, a to z důvodů, které jsou výše uvedeny. Všechny zákonem požadované 
podmínky byly splněny. 
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P o u č e n í 

      Podle ust. § 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 

 

 

 

 

Toto oznámení musí být zveřejněno po dobu 15 dnů. 

 
 
Vyvěšeno………………………………..                       Sejmuto…………………………………… 
 
 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
 
 
Doručí se: 
 
-   Ing. Jan Průcha, Volšovská 1224, 342 01  Sušice II 
-   Město Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01  Sušice I 
-   Městský úřad Sušice, odbor kancelář starosty s žádostí o  zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů 

 

 
 
 
Dotčené orgány a ostatní: 
 
– Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní 

inspektorát Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 412, 339 01  Klatovy 
– vlastní 
 

 

 

 


