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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 žádosti 
spolku Triatlon klub Klatovy, se sídlem Pod koníčky 453, 33901 Klatovy, IČ 
43313230, ze dne 26. 4. 2019

        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                
1. 4. 2019, pod č.j.:KRPP-33479-1/ČJ-2019-030406, následující přechodnou 
úpravu provozu na pozemních  komunikacích – na silnici I/27 na území 
Plzeňského kraje, z důvodu omezení provozu na silnici I/27 (ul. 5. května) ve směru 
Klatovy – Luby – Lomec , v místě cca v km 172,600 - 174,200 provozního staničení 
silnice, v úseku od křiž. silnice I/27 (ul. 5. května) se silnici I/22 (ul. Puškinova, 
Tyršova) po křiž. silnice I/27 (ul. 5. května) s MK (ul. k Lomci, sídl. sever),  za účelem 
zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemní komunikaci v rámci 
krátkodobé uzavírky, zvláštního užívání, z důvodu cyklomaratonu pro horská kola,  
po trase: Náměstí míru Klatovy (start závodu) – průjezd křiž. ul. Vídeňská a 
Podbranská – křiž. silnic I/22 (Tyršova, Puškinova)  a I/27 (ul. 5. května) – po silnici 
I/27 (ul. 5. května) – po křiž. s MK (ul. k Lomci) v Lubech, levé odbočení - směr 
Lomec, pořádané v rámci  sportovní akce  „Author král Šumavy MTB 2019“, 

1) Dotčený úsek: silnice I/27 (ul. 5. května) v Klatovech.
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2) Stanovené dopravní značení pro označení předmětného místa: 
 přenosné dopravní značky B1 (zákaz vjezdu všech vozidel) + E13 (text: vjezd na 

pokyn pořadatele), budou umístěny v místech,  kde trasa závodu křižuje pozemní 
komunikace a silnici I/27, dle zásad TP 65 „Zásady pro dopravní značení na 
pozemních komunikacích“. 

3) Doba platnosti:   25. 5. 2019 (sobota)  v čase:  cca  od 6:30 -  do 11:00 hod 
(na dobu nezbytně nutnou k přesunu závodníku cyklomaratonu pro horská kola)

4) Toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci se vydává   za 
následujících podmínek: 

 stanovené dopravní značky (příkazové a zákazové,…), světelné signály a 
dopravní zařízení související s označením operativního místa a regulací dopravy 
budou instalovány bezprostředně před zahájením prací na silnici, nebude-li to 
možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným 
způsobem,

 budou dodrženy podmínky stanovené Policii ČR, Krajské ředitelství policie 
Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, dopravní inspektorát Klatovy, ze dne      
1. 4.  2019, pod č.j.:KRPP-33479-1/ČJ-2019-030406,

 vyžádá-li si bezpečnost provozu zastavování vozidel, použije organizátor akce ve 
smyslu ustanovení § 79 odst. 1 písm. m) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (dále jen „zákon o 
silničním provozu“) poučené osoby, které budou vybaveny výstražnými oděvy 
z retroreflexního materiálu. Tyto uvedené osoby budou mít na sobě oblečen 
výstražný oděv (dle ustanovení § 20 odst. 3 vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,

 každý úsek v trase bude zajištěn dopravním značením, tj. přenosnýma  
dopravníma  značkami B1 (zákaz vjezdu všech vozidel) + E13 (text: vjezd na 
pokyn pořadatele), umístěnýma v místech,  kde trasa závodu křižuje pozemní 
komunikace a silnici I/27  v součinnosti s regulovčíkem pořadatelské služby  za 
asistence Policie ČR v kritických místech,

 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,

 dopravní značení na silnici I. tř. bude osazeno v souladu se stanovenou 
přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích (tj. na silnicích II.- III. 
tř.  a  MK) příslušným silničním úřadem,

 dopravní značky, které mají význam jen v časově omezené době, musí být mimo 
tuto dobu zrušeny škrtnutím, zakrytím nebo odstraněním,

 použité dopravní značky a zařízení budou po celou dobu udržovány v plně 
funkčním stavu a v čistotě a budou správně umístěny a připevněny.
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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 spolku Triatlon klub Klatovy, se sídlem Pod koníčky 453, 33901 
Klatovy, IČ 43313230, ze dne 26. 4. 2019 a souhlasného stanoviska Policie ČR, 
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, dopravní 
inspektorát Klatovy, ze dne  1. 4.  2019, pod č.j.:KRPP-33479-1/ČJ-2019-030406, 
výše uvedenou přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikací, z důvodu 
omezení provozu na silnici I/27 (ul. 5. května) v Klatovech, za účelem zajištění 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemní komunikaci v rámci 
krátkodobé uzavírky a zvláštního užívání silnice, z důvodu konání cyklomaratonu pro 
horská kola,  pořádané v rámci  sportovní akce  „Author král Šumavy MTB 2019“, na 
území Plzeňského kraje.

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

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
 Městského úřadu Klatovy 

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

Vyvěšeno dne:.........................        Sejmuto dne:…………………….
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Obdrží 
 Město Klatovy - úřední deska
 Krajský úřad Plzeňského kraje – úřední deska, zde

Na vědomí 
 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
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 37, 30100 Plzeň
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 37, 30100 Plzeň
 vlastní k založení do spisu
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