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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-1675/2016 
ČÍSLO JEDNACÍ:  285/16/DOP/Pa 
VYŘIZUJE:  Pavluková 
TEL.: 376540184 
FAX: 376540112 
E-MAIL: vpavlukova@mususice.cz 
 

DATUM:     2016-02-25 
 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
 

OZNÁMENÍ  
O NÁVRHU 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 (dále jen „zákon 
o provozu na pozemních komunikacích“), podle § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), uvědomuje všechny dotčené osoby 
veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu o zahájeném řízení ve věci stanovení místní 
úpravy provozu: umístění dopravní značky B 11  Zákaz vjezdu všech motorových 
vozidel) + dodatková tabulka E 13 (Text: MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY) na účelové na 
poz.p.č. 637 v k.ú. Velká Chmelná a na poz.p.č. 1214 v k.ú. Čepice, po které je vedena 
cyklotrasa, které je zdejším odborem vedeno podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu 
na pozemních komunikacích, na základě žádosti podané Městem Sušice, se sídlem: 
náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I, IČ: 002 56 129,  dne 19. 1. 2016. Dotčené osoby 
mohou uplatnit námitky nebo připomínky do 

 

15 dnů od oznámení tohoto návrhu, 
 

k později uplatněným námitkám, popřípadě připomínkám nebude přihlédnuto. Dotčené osoby 
mohou nahlížet do podkladů (Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu 
Sušice, úřední dny: pondělí a středa 8.00–12.00 a 12.30-17.00 hodin a pátek 7.30-11.00 a 
12.00-14.00 hodin): 
 

O d ů v o d n ě n í  

      Dne 19. 1. 2016 podalo zdejšímu správnímu orgánu  Město Sušice, náměstí Svobody 
138, 342 01  Sušice I, IČ: 002 56 129, žádost o stanovení místní úpravy provozu účelové 
komunikaci na poz.p.č. 637 v k.ú. Velká Chmelná a poz.p.č. 1214 v k.ú. Čepice, a to 
umístění dopravní značky číslo B 11  (Zákaz vjezdu všech motorových vozidel) + dodatková 
tabulka E 13 Text: MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY), a to z důvodu že řidiči si zkracují cestu po 
této účelové komunikaci a dochází k nebezpečným situacím při setkání s cyklisty. 
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       Městský úřad Sušice, odbor dopravy a silničního hospodářství podle ust. § 77 odst. 1 
písm. c)  zákona o pozemních komunikacích požádal o vyjádření příslušný orgán policie, 
kterým je Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát 
Klatovy. Z důvodu, že komunikace na poz.p.č. 1214 v k.ú. Čepice, je ve vlastnictví Města 
Rabí, požádal dne 19. ledna 2016 zdejší správní orgán o vyjádření vlastníka komunikace. 
Dne 15. února 2016 bylo sděleno Odboru dopravy a SH Městského úřadu Sušice Městem 
Rabí, že dne 10. 2. 2016 odsouhlasilo Zastupitelstvo města Rabí  usnesením  č. 10/2016, 
bod 7, umístění výše uvedených značek na komunikaci na poz.p.č. 1214 v k.ú. Čepice.  
     Dne 25. února 2016, obdržel zdejší správní úřad vyjádření Policie ČR, DI Klatovy  
č.j.KRPP-13126-2/ČJ-2016-030406 ze dne 19. února 2016, které je podmínkou pro 
stanovení místní úpravy provozu Policie ČR, DI Klatovy ve svém vyjádření uvádí, že 
dopravní značku B 11 (Zákaz vjezdu všech motorových vozidel) je nutno osadit již v místě 
před usazovací nádrží, aby bylo umožněno odbočení vpravo pro vozidla, která předmětným 
úsekem nesmějí projet . 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, oznamuje obecní úřad obce 
s rozšířenou působností tento návrh místní úpravy provozu na pozemní komunikaci všem 
dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Zákonná podmínka – vyjádření příslušného orgánu 
policie, byla splněna, z důvodu aby nedocházelo ke kolizním situacím při současném 
provozu motorových vozidel i cyklistů,  bylo navrženo stanovení místní úpravy provozu, jak je 
výše uvedeno. 
 

P o u č e n í 

   K tomuto návrhu místní úpravy provozu může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy 
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u zdejšího správního orgánu 
písemné připomínky do 15 dnů od jeho oznámení. 

 

 

 

 

                                                                                Bc. František Opl 
                                                       vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
 

 
 
Vyvěšeno………………………………..                       Sejmuto…………………………………… 
 
 
 
Obdrží: 
 
– Městský úřad Sušice, odbor kancelář starosty s žádostí o  zveřejnění na úřední desce po 

dobu 15 dnů 
– Městský úřad Rabí 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 
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