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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
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu"), se souhlasem dotčeného orgánu,
kterým je Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany,
dopravní inspektorát, na základě žádosti obce Smědčice, IČO 00573850, Smědčice 32, 338 24
Smědčice (dále jen „žadatel“),

stanoví
podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5) zákona o provozu a vyhlášky č. 294/2015
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (dále jen „prováděcí
vyhlášky“), následující místní úpravu provozu spočívající v:
- osazení dopravní značky č. IP 10 – Slepá pozemní komunikace, v křižovatce pozemních
komunikací vedených po pozemkových parcelách p.č. 421/1 a 480/26;
- dopravní značky č. B 11 – Zákaz vjezdu všech motorových vozidel + dodatkové tabulky č. E 13
s textem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“ na pozemní komunikaci vedené po pozemkové
parcele p.č. 421/1 na hranici s pozemkovou parcelou p.č. 480/1, vše v k.ú. Smědčice.
Dopravní značení bude provedeno dle předloženého návrhu zpracovaného Janem Benešem,
projekční a poradenská činnost v oboru dopravní stavby, IČ 04128648, Okružní 654, 330 11
Třemošná, zakázka č. 008-2021, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o provozu
a jeho prováděcí vyhlášky, a bude splňovat zejména požadavky normy ČSN EN 12899-1
“Stálé svislé dopravní značení“, a technických podmínek TP 65 „Zásady pro dopravní značení
na pozemních komunikacích, II. vydání“.
Odůvodnění
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy, obdržel dne
8.10.2021 žádost obce Smědčice, IČO 00573850, Smědčice 32, 338 24 Smědčice (dále jen
„žadatel“) o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci vedené po pozemkové
parcele p.č. 421/1 na hranici s pozemkovou parcelou p.č. 480/1, vše v k.ú. Smědčice.
Návrh byl v souladu s § 77 odst. 3 zákona o provozu projednán s dotčeným orgánem, kterým je
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany,
dopravní inspektorát souhlas dne 22.9.2021 č.j. KRPP-118833/ČJ-2021-030806.
Dne 14.10.2021 byl v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu návrh opatření obecné povahy
Městským úřadem Rokycany, odborem dopravy, zveřejněn na úřední desce města Rokycany, a
dne 15.10.2021 obce Smědčice 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
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lhůtě podat kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy
přímo dotčeny.
Návrh opatření obecné povahy byl z úřední desky města Rokycany sejmut dne 1.11.2021, z
úřední desky obce Smědčice byl sejmut dne 2.11.2021, tedy po uplynutí zákonné patnáctidenní
lhůty.
Důvodem stanovení místní úpravy provozu je, cituji: na komunikaci stále zajíždí velká technika nákladní vozy s přívěsy, které tam dle slov jejich řidičů navede navigace. Ti se pak snaží otočit
na místech, kde pro to nejsou podmínky, případně couvají za pomoci další těžké techniky, když
zapadnou a cesty nám opětovně ničí. Na komunikaci p.č. 421/1 není prostor na otočení ani
osobního automobilu, cesta navazující na komunikaci na pozemku p.č. 421/1 cca po 150 metrech
končí. Konec citace.
Ve lhůtě 30 dnů 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 žadatele na stanovení místní úpravy provozu
vyhověno, a to na podkladě následujících skutečností.
Při vydání tohoto opatření obecné povahy, kterým se stanoví místní úprava provozu spočívající
v osazení dopravní značky č. IP 10 – Slepá pozemní komunikace, v křižovatce pozemních
komunikací vedených po pozemkových parcelách p.č. 421/1 a 480/26 a dopravní značky č. B 11 –
Zákaz vjezdu všech motorových vozidel + dodatkové tabulky č. E 13 s textem „MIMO
DOPRAVNÍ OBSLUHU“ na pozemní komunikaci vedené po pozemkové parcele p.č. 421/1
na hranici s pozemkovou parcelou p.č. 480/1, vše v k.ú. Smědčice vycházel zdejší správní
orgán především z obsahu návrhu žadatele. Na jeho podkladě dospěl zdejší správní orgán
k závěru, že návrhu vyhoví a opatření obecné povahy vydá.
Omezením obecného užívání pozemní vedené po pozemkové parcele p.č. 421/1 na hranici
s pozemkovou parcelou p.č. 480/1, vše v k.ú. Smědčice formou umístění zákazové dopravní
značky tak nedojde k ohrožení žádného veřejného ani soukromého zájmu, naopak stanovená
místní úprava provozu je v souladu s veřejným zájmem na zachování bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích a v souladu s veřejným zájmem na ochraně (stavby)
pozemní komunikace.
Na podkladě právě uvedených skutečností dospěl zdejší správní orgán k závěru, že vydá toto
opatření obecné povahy, kterým bude stanovena místní úprava provozu na pozemní
komunikaci vedené po pozemkové parcele p.č. 421/1 na hranici s pozemkovou parcelou p.č.
480/1, vše v k.ú. Smědčice.
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, posoudil návrh změny dopravního značení, 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.
Z důvodu velikosti a počtu příloh nebudou tyto zveřejněny na úřední desce; k nahlédnutí jsou v
kanceláři č. 326 Městského úřadu Rokycany, odboru dopravy, ve II. patře střediska Žďár, v PO a
ST od 7.30 do 16.30 h, ostatní dny výhradně po předchozí telefonické domluvě.
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:
Vyvěšen dne:

Datum sejmutí z úřední desky:
Sejmuto dne:

. ………………………………..

……………………………….

V elektronické podobě umožňující
Dálkový přístup zveřejněno od:

V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno do:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

………………………………….

……………………………………

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

Rozdělovník:
účastníci (dodejky)
Obec Smědčice, IDDS: ceway9p
dotčené správní úřady
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní
inspektorát, IDDS: 5ixai69
dotčená obec pro zveřejnění na úřední desce
Rokycany, Smědčice
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