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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

opatření obecné povahy 
stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích 

 
 
 

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, jako věcně a místně 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 zahájil 
dne 30.9.2016 řízení o návrhu opatření obecné povahy podle  ustanovení § 171 a 
následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále 
jen“správní řád“) ve věci stanovení místní úpravy provozu  na veřejně přístupné 
účelové komunikaci na pozemku  parc. č. 1229/2 a 1229/4 v k.ú. Petrovice nad 
Úhlavou; pozemku parc. č. 725 a 726  v k.ú. Starý Láz a na pozemku parc. č. 889 
v k.ú. Bystřice nad Úhlavou spočívající v omezenín vjezdu vozidel nad 3,5 a po 
předchozím projednání s dotčeným orgánem – Krajským ředitelstvím policie 
Plzeňského Kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát Klatovy č.j. KRPP-
123943-2/ČJ-2016-030406 ze dne 7.9.216 v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 
písm. c) a odstavce 5 zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 171 
a následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále 
jen“správní řád“), vydává opatření obecné povahy 

 
stanovení místní úpravu provozu na veřejně přístupné účelové 

komunikaci na pozemku  parc. č. 1229/2 a 1229/4 v k.ú. Petrovice nad Úhlavou; 
pozemku parc. č. 725 a 726  v k.ú. Starý Láz a na pozemku parc. č. 889 v k.ú. 
Bystřice nad Úhlavou  provedenou   svislými stálými  dopravními  značkami   
B13 (Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t) 
s dodatkovou tabulkou E13, text „Jen  s povolením Městského úřadu Nýrsko a 
Janovice nad Úhlavou“ 
 
Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:          
 
1. Umístění svislých stálých dopravních značek  (dále také jen "svislá stálá dopravní 
značka") bude provedeno umístěním při pravém okraji vozovky v místě připojení 
VPÚK k sil. č. II/191 a II/192  a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu 
na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
2. Svislé stálé dopravní značky a dodatková tabulka  budou základního rozměru v  
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retroreflexním provedení a při jejím umístění budou splněny požadavky ČSN EN 
12899-1 „Stálé svislé dopravní značení“ a požadavky technických podmínek TP 65 
„Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích".  
 
3. Umístění svislých stálých  dopravních  značek bezodkladně po účinnosti tohoto 
opatření obecné povahy. 
 
4. Platnost, do odvolání respektivě do doby zrušení tohoto opatření obecné povahy 
 
 

Odůvodnění 
 

Dne 21.9.2016 podalo Město Janovice nad Úhlavou, se sídlem Harantova 132, 
340 21 Janovice nad Úhlavou, IČ: 00255611 a Město Nýrsko, se sídlem Náměstí 
122, 340 22 Nýrsko, IČ 00255921 zdejšímu správnímu orgánu návrh na  stanovení 
místní úpravy provozu  na veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemku  
parc. č. 1229/2 a 1229/4 v k.ú. Petrovice nad Úhlavou; pozemku parc. č. 725 a 
726  v k.ú. Starý Láz a na pozemku parc. č. 889 v k.ú. Bystřice nad Úhlavou 
spočívající v  osazení dopravních znacek  B13 (Zákaz vjezdu vozidel, jejichž 
okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t) s dodatkovou tabulkou E13, text „Jen  
s povolením Městského úřadu Nýrsko a Janovice nad Úhlavou“ zejména pro 
obsluhu nemovitostí a obhospodařování  přilehlých pozemků. DZ budou umístěny při 
pravém okraji vozovky v místě připojení k sil. č. II/191 a II/192, a to z důvodu nutné 
ochrany oprávněných zájmů vlastníků, kdy těleso komunikace nesplňuje  dostatečné 
dopravní ani  stavebně technické parametry včetně šířkového uspořádání pro 
nákladní dopravu.  

Návrh byl v souladu s § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu projednán 
s dotčeným orgánem -  Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje, územní odbor 
Klatovy, který  vyjádřením ze dne 7.9.2016, čj. KRPP-123943-2/ČJ-2016-030406, 
vyslovilo s návrhem souhlas s doporučením.   

 
Dne 30.9.2016 byl v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu návrh opatření obecné 

povahy Městským úřadem Klatovy, Městským úřadem Nýrsko a Městským úřadem 
Janovice nad Úhlavou  zveřejněn na úředních deskách městských úřadů s tím, že 
dotčené osoby byly v návrhu vyzvány, že k němu mohou podávat připomínky nebo 
námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu. V návrhu opatření obecné 
povahy bylo dále uvedeno, že písemné připomínky k návrhu může v uvedené lhůtě 
podat kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné 
povahy přímo dotčeny. Připomínkami se zdejší správní orgán bude zabývat jako 
podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádá se s nimi v jeho odůvodnění. 
Vlastníci nemovitosti, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem 
vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, byli 
v návrhu opatření obecné povahy poučeni, že proti němu mohou podávat písemné 
odůvodněné námitky, o nichž rozhodne zdejší správní orgán. Návrh opatření obecné 
povahy byl z úřední desky sejmut dne 18.10.2016, tedy po uplynutí zákonné 
patnáctidenní lhůty.    

 
Ve lhůtě 30 od ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy k němu nebyly 

podány žádné písemné připomínky nebo námitky. Proto mohl zdejší správní orgán 
přistoupit k vydání tohoto opatření obecné povahy, jímž bylo návrhu Města Janovice 
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nad Úhlavou a Města Nýrsko na stanovení místní úpravy provozu vyhověno, a to na 
podkladě následujících skutečností.  

 
 
Při vydání tohoto opatření obecné povahy, kterým se stanoví místní úprava 

provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci mezi Petrovicemi nad Úhlavou a 
Bystřicí nad Úhlavou vycházel zdejší správní orgán především z obsahu návrhu 
žadatelů. Na jeho podkladě dospěl zdejší správní orgán k závěru, že návrhu vyhoví a 
opatření obecné povahy vydá. Z obsahu návrhu na stanovení místní úpravy provozu 
a z poznatků z úřední činnosti zdejšího správního orgánu je zřejmé, že omezení 
přístupu vozidly nad 3,5 t je nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů vlastníků, 
kdy těleso komunikace nesplňuje  dostatečné dopravní ani  stavebně technické 
parametry včetně šířkového uspořádání pro nákladní dopravu.   

 
Na podkladě právě uvedených skutečností dospěl zdejší správní orgán k závěru, 

že vydá toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena místní úprava provozu 
na  veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemku  parc. č. 1229/2 a 1229/4 
v k.ú. Petrovice nad Úhlavou; pozemku parc. č. 725 a 726  v k.ú. Starý Láz a na 
pozemku parc. č. 889 v k.ú. Bystřice nad Úhlavou spočívající v  osazení dopravních 
znacek  B13 (Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t) 
s dodatkovou tabulkou E13, text „Jen  s povolením Městského úřadu Nýrsko a 
Janovice nad Úhlavou“.      
 

Poučení 
 

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat 
opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné 
povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze 
vydat do 3 let od účinnosti opatření obecné povahy. 

 
 
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátnáctým dnem po dni vyvěšení 

této veřejné vyhlášky. 
 

                                    otisk 

                                  úředního  

                                   razítka    

                                                       
 
                                                                                        Karel Baštář  v.r 
                                                                                     služební číslo 413041          
 
Tato oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. na úřední desce Městského 
úřadu v Klatovech, Nýrsku a Janovicích nad Úhlavou, elektronické úřední 
desce Městského úřadu v Klatovech, Nýrsko a Janovicích nad Úhlavou 
 
 
Vyvěšeno dne :  
 
Sejmuto dne: 
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Obdrží se žádostí o vyvěšení na úřední desce, elektronické úřední desce a  
následné navrácení potvrzeného rozhodnutí 

- Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí, nám. Míru 62/I., 339 01 Klatovy 
      -    Městský úřad Janovice nad Úhlavou, Harantova 132, 340 21 Janovice nad  
           Úhlavou 

- Městský úřad Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko 
 
Obdrží: 

- Město Janovice nad Úhlavou, Harantova 132, 340 21 Janovice n/Úhl. 
      -    Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko 
      -    Policie ČR, KŘPPK-DI Klatovy, Nábřeží Kpt. Nálepky 412, 33901  Klatovy 
 

 

 

 


