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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

                                        OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně 
a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě návrhu 
právnické osoby, společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, se 
sídlem Hřímalého 37, 30100 Plzeň, IČ 65993390, ze dne 20. 6. 2016                                                                        

        s t a n o v í

v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu, po 
předchozím projednání s dotčeným orgánem policie, tj. Policie ČR, Krajské ředitelství 
policie Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, dopravní inspektorát Klatovy, ze dne 
19. 1. 2016, pod č.j.:KRPP-195307-4/ČJ-2015-030406, následující přechodnou 
úpravu provozu na pozemních komunikacích – na silnici I/27 (ul. 5.května) 
v Klatovech, na území Plzeňského kraje, z důvodu osazení 1 ks zákazové dopravní 
značky B16 /zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez/ + 
vzdálenost (400 m), provedená výhradně z retroreflexního materiálu, třídy II, dle 
platné ČSN, v místě  provozního staničení silnice v km 172,797, umístěnou cca 15 m 
za křižovatkou  silnice I/27 (ul. 5.května) a MK (ul. Šumavská) ve směru na Luby 
před železničním podjezdem cca 400 m, za účelem zdůraznění zákazu vjezdu 
vozidel s výškou nad 3,70 m, z důvodu nacházejícího se železničního podjezdu 
(097P) nad silnici I/27 na trase Klatovy-Luby, a tím snížit počet kolizních či jiných 
dopravních krizových situací nákladních vozidel s mostní konstrukcí železničního 
mostu,
1) Dotčený úsek: silnice I/27 (ul. 5. května) v Klatovech, na území Plzeňského kraje 

v místě provozního staničení silnice v km 172,797, umístěnou cca 15 m za 
křižovatkou silnice I/27 (ul. 5. května) a MK (ul. Šumavská) ve směru na Luby 
před železničním podjezdem cca 400 m.  
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2) Stanovené dopravní značení pro označení předmětného operativního místa: 
1x situace DIO /viz příloha 1)/ dle zásad TP 66 (II. vydání) „Zásady pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, které tvoří nedílnou 
součást tohoto opatření obecné povahy. 

3) Doba platnosti:
od: nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy   do:  31. prosince 2016

   
4) Toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci se vydává   

za následujících podmínek: 
 veškeré dopravní značky a zařízení musí svým provedením odpovídat příslušným 

ustanovením zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na 
vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava zařízení provozu na pozemních komunikacích, na 
související předpisy a na platné ČSN,

 použité dopravní značky a zařízení budou po celou dobu udržovány v plně 
funkčním stavu a v čistotě a budou správně umístěny a připevněny,

 o každém omezení silničního provozu na pozemní komunikaci je nutno 
informovat Národní dopravní informační centrum. Informace budou poskytnuty na 
e-mail:ndic@rsd.cz nebo telefonicky na tel.č.:596663556 (administrátor 
Jednotného systému dopravních informací pí Petrášová).

Tímto stanovená přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je pouze 
pro potřeby žadatele a nesmí být poskytovaná dalším osobám nebo společnostem.

Odůvodnění

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil na 
základě žádosti společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, se sídlem 
Hřímalého 37, 30100 Plzeň, IČ 65993390, ze dne 20. 6. 2016 a po předchozím 
projednání s dotčeným orgánem policie, tj. Policie ČR, Krajské ředitelství policie 
Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, dopravní inspektorát Klatovy, ze dne 19. 1. 
2016, pod č.j.:KRPP-195307-4/ČJ-2015-030406, opatřením obecné povahy výše 
uvedenou přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikací, na silnici I/27 (ul. 
5.května) v Klatovech, z důvodu osazení 1 ks zákazové dopravní značky B16 /zákaz 
vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez/ + vzdálenost (400 m), 
provedená výhradně z retroreflexního  materiálu, třídy II., dle platné ČSN, s rozměry 
1500x1000, v místě  provozního staničení silnice v km 172,797, umístěnou cca 15 m 
za křižovatkou  silnice I/27 (ul. 5.května) a MK (ul. Šumavská) ve směru na Luby 
před železničním podjezdem cca 400 m, za účelem zdůraznění zákazu vjezdu 
vozidel s výškou nad 3,70 m, z důvodu nacházejícího se železničního podjezdu 
(097P) nad  silnici I/27 na trase Klatovy-Luby,  a  tím snížit počet kolizních či jiných 
dopravních krizových  situací  nákladních vozidel s mostní konstrukcí železničního 
mostu.
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Poučení

Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Příloha
1) 1xsituace DIO

Mgr. Dušan Pakandl 
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

v. z.
JUDr. Roman Kočí, MBA, MSc
vedoucí oddělení dopravně správních agend 

podepsáno elektronicky

Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, opatření obecné 
povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Toto opatření obecné povahy musí být zveřejněno na úřední desce:
 Krajského úřadu Plzeňského kraje
 Městský úřad Klatovy

a musí být vyvěšeno na dobu nejméně 15 - ti dnů (15. den je dnem oznámení)  

Vyvěšeno dne:  .........................        Sejmuto dne: ..…………………

Na vědomí 
 Město Klatovy
 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor služby dopravní 

policie, Nádražní 2, 30628 Plzeň
 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, 

dopravní inspektorát Klatovy, Nábřeží kpt. Nálepky 412, 33901 Klatovy
 Městský úřad Klatovy, odbor dopravy - dopravní úřad, 33901 Klatovy
 Městský úřad Klatovy, Hospodářský odbor – dopravní úřad, 33920 Klatovy
 vlastní k založení do spisu
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