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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 17. 12. 2018                                                                        

        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, odbor služby dopravní policie, ze dne 4. 12. 2018, pod 
č.j.:KRPP-175121-1/ČJ-2018-0300DP, následující přechodnou úpravu provozu na 
pozemních komunikacích – na silnici I/19, I/20, I/21, I/22, I/26 a I/27, na území 
Plzeňského kraje, v místě mostních objektech, z důvodu doplnění svislého 
dopravního značení „B13“ (zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost 
přesahuje vyznačenou mez „...t“) a „B14“ (zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá 
hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez „...“) a dodatkové 
tabulky E13 (s texem „jediné vozidlo  ... t“), na základě provedených prohlídek (revize 
svislého dopravního značení, zatíženosti mostů a prohlídek mostů) na uvedených 
mostních objektech:

a) na silnici I/19 :
 most ev. č. 19-005 v obci Nezvěstice, v místě cca v km 5,736 provozního 

staničení silnice I/19,  osazení svislé dopravní značky B13 „32 t “ a dodatkové 
tabulky E13 s textem  „jediné vozidlo 41 t“,

 most ev. č. 19-009 v obci Spálené Příčí, v místě cca v km 12,544 provozního 
staničení silnice I/19,  osazení svislé dopravní značky B13 „21 t “ a dodatkové 
tabulky E13 s textem  „jediné vozidlo 32 t“,
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 most ev. č. 19-010 před obcí Hořehledy, v místě cca v km 15,583 provozního 
staničení silnice I/19,  osazení svislé dopravní značky B13 „18 t “ a dodatkové 
tabulky E13 s textem  „jediné vozidlo 36 t“,

b) na silnici I/20 :
 most ev. č. 20-034.1 v obci Plzeň, v místě na Rondelu,  osazení svislé 

dopravní značky B13 „20 t “ a  dodatkové  tabulky E13 s textem  „jediné 
vozidlo 45 t“,

 most ev. č. 20-035.1 v obci Plzeň, v místě na Rondelu,  osazení svislé 
dopravní značky B13 „20 t “  a  dodatkové tabulky E13 s  textem  „jediné 
vozidlo 45 t“,

c) na silnici I/21 :
 most ev. č. 21J-004 u obce Kočov, v místě cca v km 1,348 provozního 

staničení silnice I/21, osazení dodatkové tabulky E13  s  textem  „jediné 
vozidlo 45 t“,

 most ev. č. 21J-005 u obce Kočov, v místě cca v km 1,397 provozního 
staničení silnice I/21, osazení dodatkové tabulky E13  s  textem  „jediné 
vozidlo 27 t“,

d) na silnici I/22 :
 most ev. č. 22-013 v obci Loučim, v místě cca v km 21,893 provozního 

staničení silnice I/22,  osazení svislé dopravní značky B13 „16 t “ a dodatkové 
tabulky E13 s textem  „jediné vozidlo 40 t“,

 most ev. č. 22-016 u obce Bezděkov, v místě cca v km 30,592 provozního 
staničení silnice I/22,  osazení svislé dopravní značky B13 „21 t “,

 most ev. č. 22-021 u obce Beňovy, v místě cca v km 33,461 provozního 
staničení silnice I/22,  osazení svislé dopravní značky B13 „26 t “ a dodatkové 
tabulky E13 s textem  „jediné vozidlo 43 t“,

e) na silnici I/26 :
 most ev. č. 26-026 v obci Stod, v místě cca v km 30,365 provozního staničení 

silnice I/26,  osazení dodatkové tabulky E13 s textem  „jediné vozidlo 40 t“,

f) na silnici I/27 :
 most ev. č. 27-075.. 1 v obci Plzeň, na Belánce, v místě cca v km 131,063 

provozního staničení silnice I/27, osazení dodatkové tabulky E13 s textem  
„jediné vozidlo 48 t“,

 most ev. č. 27-075.. 2 v obci Plzeň, na Belánce, v místě cca v km 131,630 
provozního staničení silnice I/27,  osazení dodatkové tabulky E13 s textem  
„jediné vozidlo 48 t“,

 most ev. č. 27-081 za obcí Přeštice, v místě cca v km 153,013 provozního 
staničení silnice I/27,  osazení dodatkové tabulky E13 s  textem  „jediné 
vozidlo 41 t“,

 most ev. č. 27-094 před obcí Klatovy, v místě cca v km 170,802 provozního 
staničení silnice I/27, osazení svislé dopravní značky B14 „11 t“,
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1) Doba platnosti:
od: nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy    do: 30. 6. 2019

   
2) 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,

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 17. 12. 2018 a po předchozím 
projednání s dotčeným orgánem policie, tj. Policie ČR, Krajské ředitelství policie 
Plzeňského kraje, odbor služby dopravní policie, ze dne 4. 12. 2018, pod č.j.:KRPP-
175121-1/ČJ-2018-0300DP, opatřením obecné povahy výše uvedenou přechodnou 
úpravu provozu na pozemní komunikací, na silnici na silnici I/19, I/20, I/21, I/22, I/26 
a I/27, na území Plzeňského kraje, v místě mostních objektech, z důvodu doplnění 
svislého dopravního značení „B13“ (zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost 
přesahuje vyznačenou mez „...t“) a „B14“ (zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá 
hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez „...“) a dodatkové 
tabulky E13 (s texem „jediné vozidlo  ... t“), na základě provedených prohlídek (revize 
svislého dopravního značení, zatíženosti mostů a prohlídek mostů) na uvedených 
mostních objektech.

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.

Mgr. Dušan Pakandl 
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

podepsáno elektronicky
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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
 Magistrátu města Plzně
 Městského úřadu Klatovy
 Městského úřadu  Stod
 Městského úřadu Spálené Poříčí 
 Obecního úřadu Nezvěstice
 Obecního úřadu Loučim 

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

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

Obdrží  k zveřejnění na úřední desce
 Krajský úřad Plzeňského kraje –  zde
 Magistrát města Plzně, Škroupova 5, Škroupova 5, 30632 Plzeň
 Městský úřad Klatovy, nám. Míru 62, 33901 Klatovy
 Městský úřad Stod, nám. ČSAD 294, 33301 Stod 
 Městský úřad Spálené Poříčí, Náměstí Svobody 132, 33561 Spálené Poříčí 
 Obecní úřad Nezvěstice, 33204 Nezvěstice 277
 Obecní úřad Loučim, Loučim č. p. 2, 34506 Kdyně

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

policie, Nádražní 2, 30628 Plzeň
 vlastní k založení do spisu
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