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0,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-1222/2021 
ČÍSLO JEDNACÍ:  145/21/DOP/Pa 
VYŘIZUJE:  Pavluková 
TEL.: 376540184 
FAX: 376540112 
E-MAIL: vpavlukova@mususice.cz 
 

DATUM:     14. ledna 2021 

 

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 
 
 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 

   
Oznámení o zahájení řízení o návrhu 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, obdržel dne 13. ledna 2021 
žádost: Obce Dlouhá Ves, se sídlem: Dlouhá Ves 155, 342 01  Sušice 1, IČ: 002 55 416, 
zastoupené na základě plné moci společností: PasProRea s.r.o., Holkov 32, 382 32  
Velešín, IČ: 023 43 100, o stanovení místní úpravy provozu místní úpravy provozu na sil. 
II/145, II/169, III/1456 a na místních a některých účelových komunikacích ve správním území 
obce Dlouhá Ves, zahrnující obce: Dlouhá Ve (k.ú. Dlouhá Ves u Sušice) a její místní části 
Annín (k.ú. Nové Městečko), Bohdašice (k.ú. Bohdašice) a Nové Městečko (k.ú. Nové 
Městečko) v rámci Pasportu a projektu svislého dopravního značení a dopravního zařízení 
obce Dlouhá Ves 

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o stanovení místní úpravy provozu na sil. 
II/145, II/169, III/1456 a na místních a některých účelových komunikacích ve správním území 
obce Dlouhá Ves a jejích místních částí, které je řešeno jako opatření obecné povahy podle 
§ 172 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „správní řád“). 

Společně z žádostí bylo předloženo stanovisko dotčeného orgánu - Policie ČR, 
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Klatovy, č.j. KRPP-132861-
1/ČJ-2020-030406 ze dne 22. prosince 2020 a vyjádření Správy a údržby silnic Plzeňského 
kraje, příspěvková organizace, jako organizace pověřené majetkovou správou sil. II. a III. 
třídy. SÚSPK ve svém vyjádření zn.: 1636/20/SÚSPK-K ze dne 3. 12. 2020 uvádí, že 
s předloženým návrhem souhlasí a požaduje, aby po stanovení Odborem dopravy a SH MěÚ 
Sušice bylo doplnění, výměna nebo odstranění stávajícího značení konzultováno s 
cestmistrem SÚSPK.  

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 
řádu, a podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích ve věci 
stanovení místní úpravy provozu dle výše uvedené žádosti. 

Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na sil. II/145, 
II/169, III/1456 a na místních a některých účelových komunikacích ve správním území 
obce Dlouhá Ves, dle projektové dokumentace svislého dopravního značení a dopravního 

    

 

          viz rozdělovník 

mailto:vpavlukova@mususice.cz


 2 

zařízení řeší zhodnocení stávající dopravní situace a navržení vhodných opatření pro 
zajištění větší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a dále zahrnutí požadavků obce 
Dlouhá Ves v rámci vyhotovení pasportu místních komunikací obce Dlouhá Ves, zpracované 
projekční kanceláří PasProRea s.r.o., Holkov 32, 382 32  Velešín, IČ: 02343100. Pasport a 
projekt  řeší SDZ a DZ na komunikacích (místních, účelových) ve vlastnictví nebo správě 
obce Dlouhá Ves a v nezbytně nutných případech, také na komunikaci jiných správců 
(Správa a údržby silnic Plzeňského kraje) z důvodu nutnosti komplexního označení dané 
dopravní situace. 

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. 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. 

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 Obecního úřadu 
Dlouhá Ves a na elektronické úřední desce Městského úřadu Sušice a Obecního úřadu 
Dlouhá Ves. 
 

 

 

                                                                                                    Věra Pavluková 
                                                                                                   služební číslo 056 
 

Tento opatření musí být zveřejněno po dobu 15 dnů. 

 
Vyvěšeno………………………………..                       Sejmuto…………………………………… 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu. 
 
Doručí se: 
– Městský úřad Sušice, odbor kancelář starosty s žádostí o  zveřejnění na úřední desce po dobu 15 

dnů 

– Obecní úřad Dlouhá Ves - s žádostí o  zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů 

 
Dotčené orgány a ostatní: 
– Správa a údržba silnic Plzeňského kraj, příspěvková organizace, Koterovská 162, 326 00  

Plzeň 
– Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, DI Klatovy 
– vlastní 


