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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst. 6
a § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 171
- 173 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
na základě žádosti SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové
organizace, IČO 40526551, Klatovská třída 348/10, 301 00 Plzeň (dále jen „navrhovatel“),
podané dne 6.8.2021

s t a n o v í

místní úpravu provozu na silnici III. třídy č. 2326 v úseku Litohlavy - Smědčice spočívající:

 v osazení svislého dopravního značení B13 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost
překračuje vyznačenou mez - 3,5 tuny“ s dodatkovou tabulkou E 13 s textem „MIMO
DOPRAVNÍ OBSLUHU“ v obou směrech, z důvodu snížené únosnosti hráze Horního
kokotského rybníka na základě posudku stability hráze z listopadu 2020, který na základě
provedených výpočtů doporučil minimalizovat průjezd nákladních vozidel po hrázi rybníka.

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:

1. Provedení a umístění dopravního značení bude osazeno dle předloženého návrhu a musí být
v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a technickými podmínkami TP 65 (Zásady pro
dopravní značení na pozemních komunikacích.

2. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být
schváleného typu.

3. Osazení dopravního značení zajistí navrhovatel.
4. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další

dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je
zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy (dále jen „správní
orgán“), obdržel dne 6.8.2021 žádost navrhovatele o stanovení místní úpravy provozu na silnici
III. třídy č. 2326 v úseku Litohlavy - Smědčice spočívající:

 v osazení svislého dopravního značení B13 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost
překračuje vyznačenou mez - 3,5 tuny“ s dodatkovou tabulkou E 13 s textem „MIMO
DOPRAVNÍ OBSLUHU“ v obou směrech, z důvodu snížené únosnosti hráze Horního
kokotského rybníka na základě posudku stability hráze z listopadu 2020, který na základě
provedených výpočtů doporučil minimalizovat průjezd nákladních vozidel po hrázi rybníka.
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K žádosti byla přiložena situace a posouzení stability tělesa hráze z hlediska zatížení dopravou
zpracované společností Vodní díla – TBD a.s., Hybernská 40/1617, 110 00 Praha 1 - Ing. Pavel
Pána, datum listopad 2020.

Návrh byl v souladu s § 77 odst. 3 zákona o provozu projednán s dotčeným orgánem, kterým je
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, dopravní
inspektorát, který dne 19.7.2021 pod čj. KRPP-51537-2/ČJ-2020-030806 vydal souhlas
s předloženou dokumentací.

Dne 30.8.2021 byl Městským úřadem Rokycany, odborem dopravy, v souladu s § 172
odst. 1 správního řádu, zveřejněn na úřední desce městského úřadu "Návrh opatření
obecné povahy", 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.

Návrh opatření obecné povahy byl z úřední desky sejmut dne 15.9.2021, tedy po
uplynutí zákonné patnáctidenní lhůty. Ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu
opatření obecné povahy k němu nebyly podány žádné písemné připomínky ani námitky,
proto mohl zdejší správní orgán přistoupit k vydání tohoto opatření obecné povahy.

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, posoudil návrh změny místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích, z něhož pro účastníky provozu je uloženo omezení nad rámec obecné
úpravy provozu obsažené v zákoně o provozu na pozemních komunikacích, proto postupoval při
stanovení místní úpravy provozu podle ustanovení části šesté správního řádu - opatření obecné
povahy

Navrženou místní úpravou provozu na silnici III. třídy č. 2326 v úseku Litohlavy - Smědčice,
tak nedojde k ohrožení žádného veřejného ani soukromého zájmu.

Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení místní úpravy
provozu, a proto stanovil místní úpravu provozu na pozemních komunikacích.

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 podat do jednoho roku od účinnosti opatření
obecné povahy.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti 15 dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.

(otisk úředního razítka)

Bc. Ladislav Königsmark
vedoucí odboru dopravy
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.

Datum zveřejnění na úřední desce: Datum sejmutí z úřední desky:
Vyvěšen dne: Sejmuto dne:

. ……………………………….. ……………………………….

V elektronické podobě umožňující V elektronické podobě umožňující
Dálkový přístup zveřejněno od: dálkový přístup zveřejněno do:

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

…………………………………. ……………………………………

Razítka, podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení.

Rozdělovník:
SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace, IDDS: 2hnk7u2
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Policie ČR, Krajské ředitelství policie PK, Úz. odbor Rokycany, DI - č.j. KRPP-51537-2/ČJ-2020-
030806

dotčená obec pro zveřejnění na úřední desce
město Rokycany, obec Litohlavy a obec Smědčice
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