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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-23971/2019 
ČÍSLO JEDNACÍ:  4061/19/DOP/Pa 
VYŘIZUJE:  Pavluková 
TEL.: 376540184 
FAX: 376540112 
E-MAIL: vpavlukova@mususice.cz 
 

DATUM:     4. září 2019 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

Opatření obecné povahy 
 

Oznámení a zahájení řízení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní 
komunikaci 

 
Městský úřad Sušice, odbor dopravy a silničního hospodářství, 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, 
obdržel dne 28. července 2019 žádost Městské policie Sušice, se sídlem: náměstí Svobody 
138, 342 01 Sušice I, IČ: 002 56 129, o stanovení místní úpravy provozu na místních 
komunikacích v Sušici: ul. Na Hrázi (parkoviště u kotelny), ul. Pod Antonínem (v místě před 
vchody domu č.p. 793 a 794), ul. Kaštanová (v místě před kontejnery s komunálním 
odpadem u domu č.p. 1157, 1158, 1159,  mezi  domy čp. 1160 – 1161, před čp. 1162, 1164 
a 1167), ul. Pod Svatoborem (v místě odbočení z ul. Lerchova), parkoviště u krytého bazénu, 
parkoviště u v ul. Na Hrázi u domu čp. 856 a 857, spočívající v umístění vodorovného 
dopravného značení a svislých dopravních značek dle přiloženého návrhu. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o stanovení místní úpravy provozu na místních 
komunikacích v Sušici, které je řešeno jako opatření obecné povahy podle § 172 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád). 

Na základě žádosti požádal zdejší správní orgán o vyjádření dotčený orgán - Policii 
ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Klatovy, k místní 
úpravě provozu podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních 
komunikacích. Dne 28. srpna 2019 obdržel Odbor dopravy a SH MěÚ v Sušici 
prostřednictvím datové schránky stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství 
policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát Klatovy ze dne 28. 
srpna 2019, č.j.KRPP-105833-2/ČJ-2019-030406, č.j.KRPP-105859-2/ČJ-2019-030406, 
č.j.KRPP-105851-2/ČJ-2019-030406, č.j.KRPP-105841-2/ČJ-2019-030406, č.j.KRPP-
105494-2/ČJ-2019-030406. 

Městský úřad Sušice, jako věcně a místně příslušný správní orgán oznamuje 
zahájení řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 a násl. části šesté správního 
řadu, a podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu ve věci stanovení místní 
úpravy provozu dle výše uvedené žádosti. 

Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu – vodorovné 
dopravní značení č. V12 a (Žlutá klikatá čára) na místních komunikacích v Sušici – ul. Na 
Hrázi (parkoviště u kotelny), ul. Pod Antonínem (v místě před vchody domu č.p. 793 a 794), 
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ul. Kaštanová (v místě před kontejnery s komunálním odpadem u domu č.p. 1157, 1158, 
1159, mezi domy čp. 1160 – 1161, před čp. 1162, 1164 a 1167). 

Svislé dopravní značení - DZ č. B 28 (Zákaz zastavení) + E 8a (Začátek úseku) a E 8c 
(Konec úseku) v ul. Pod Svatoborem (v místě odbočení z ul. Lerchova) předpokládá 
zamezení parkování v místech, kde zákaz parkování vyplývá z obecných ustanovení zákona 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, není však dodržován. Místní 
úprava provozu je navrhována pro zdůraznění zákazu stání. 

Místní úprava provozu na parkovišti u domu čp. 856 a 857 v ul. Na Hrázi v Sušici – umístění 
dopravní značky IP 11a (Parkoviště) + E 13 (Text nebo symbol) s textem: PARKOVIŠTĚ 

PRO OBYVATELE DOMU č.p. 856 a 857, je navrhována za účelem zamezení parkování 
cizích vozidel. 
Na parkovišti u krytého bazénu - umístění dopravní značky č. IP 13b (Parkoviště 
s parkovacím kotoučem) + dodatkové tabulky E 13 (Text nebo symbol) s textem: PLATÍ 

V DOBĚ OD 6.00 DO 22.00 HOD., je navrhována úprava za účelem zajištění parkování pro 
návštěvníky sportovního zařízení a omezení parkování cizích vozidel. 
 

V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu k návrhu opatření obecné povahy může 
kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo 
dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky, nebo na veřejném projednání 
ústní připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro 
opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. 

V souladu s ust. § 172 odst. 5 správního řádu vlastníci nemovitostí, jejichž práva, 
povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením 
obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné 
zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu 
opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 
dnů ode dne jeho zveřejnění. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné 
povahy vydává. 

 

 
 
                                                                              Bc. František Opl 
                                                     vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

 

V souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu musí být návrh obecné povahy zveřejněn nejméně po 
dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Sušice a dále na elektronické úřední desce. 
 
 
 
Vyvěšeno………………………………..                                     Sejmuto…………………………………… 

 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu. 
 
 
 
Doručí se: 
– 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 


