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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích
Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán
podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu ze
dne 13.3.2019 žádost Města Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko, IČ: 00255921
(dále jen „navrhovatel“), po předchozím projednání s dotčeným orgánem – Krajským
ředitelstvím policie Plzeňského Kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát
Klatovy, podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu
stanoví
místních komunikacích (MK), veřejně přístupných komunikacích (VPÚK) a
silnicích č. II/190, II/191, II/192, III/19018, III/19019, III/19023, III/19128 na které
případně MK a VPÚK navazují ve správním obvodu Města Nýrsko, spočívající v
osazení, případně odstranění dopravních značek a dopravního zařízení
uvedených čísli v textové a mapové příloze pasportu svislého dopravního
značení tak, aby zajišťovali bezpečnost a plynulost silničního provozu.
Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
1. Umístění svislých stálých dopravních značek (dále také jen "svislá stálá dopravní
značka") bude provedeno dle schémat, které jsou součástí projektové dokumentace
"PASPORT A PROJEKT SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ A DOPRAVNÍHO
ZAŘÍZENÍ MĚSTA NÝRSKO“, zpracované
projekční kanceláří Pavel Mareš,
Dukelská 491, 386 01 Strakonice a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu
na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů.
2. Svislé stálé dopravní značky a dodatkové tabulky budou základního rozměru v
retroreflexním provedení a při jejím umístění budou splněny požadavky ČSN EN
12899-1 „Stálé svislé dopravní značení“ a požadavky technických podmínek TP 65
„Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích".
3. Umístění svislých stálých dopravních značek zajistí majitelé komunikací
v termínu do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy
z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu v co nejkratší době.
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Odůvodnění
Dne 13.3.2019 podalo Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko, IČ: 00255921
zastoupeného na základě plné moci panem Pavlem Marešem, Dukelská 491, 386 01
Strakonice žádost o stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích
(MK), veřejně přístupných komunikacích (VPÚK) a silnicích č. II/190, II/191, II/192,
III/19018, III/19019, III/19023, III/19128 na které případně MK a VPÚK navazují ve
správním obvodu Města Nýrsko, spočívající v osazení, případně odstranění
dopravních značek a dopravního zařízení uvedených čísli v textové a mapové příloze
pasportu svislého dopravního značení tak, aby zajišťovali bezpečnost a plynulost
silničního provozu.
Žádost včetně předložených situací s návrhem pro umístění požadovaného
dopravního značení byla doložena s vyjádřením Policie České republiky, Krajské
ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát
Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy ze dne 26.7.2018, č.j. KRPP96442-1/ČJ-2018-030406, kdy vyslovilo s návrhem souhlas s doporučením.
Dne 19.3.2019 byl v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu návrh opatření obecné
povahy Městským úřadem Klatovy zveřejněn na úřední desce Městského úřadu
Klatovy a Městského úřadu Nýrsko 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. Připomínkami se
zdejší správní orgán bude zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a
vypořádá se s nimi v jeho odůvodnění. Vlastníci nemovitosti, jejichž práva, povinnosti
nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné
povahy přímo dotčeny, byli v návrhu opatření obecné povahy poučeni, že proti němu
mohou podávat písemné odůvodněné námitky, o nichž rozhodne zdejší správní
orgán. Návrh opatření obecné povahy byl z úřední desky sejmut dne 6.4.2019, tedy
po uplynutí zákonné patnáctidenní lhůty.
Ve lhůtě 30 od 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 Města Nýrsko,
Náměstí 122, 340 22 Nýrsko, IČ: 00255921 na stanovení místní úpravy provozu
vyhověno, a to na podkladě následujících skutečností.
Při vydání tohoto opatření obecné povahy, kterým se stanoví místní úprava
provozu na místních komunikacích (MK), veřejně přístupných komunikacích (VPÚK)
a silnicích č. II/190, II/191, II/192, III/19018, III/19019, III/19023, III/19128, na které
případně MK a VPÚK navazují ve správním obvodu Města Nýrsko, spočívající v
osazení , případně odstranění dopravních značek a dopravního zařízení uvedených
čísli v textové a mapové příloze pasportu svislého dopravního značení 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.
Z obsahu návrhu na stanovení místní úpravy provozu a z poznatků z úřední činnosti
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zdejšího správního orgánu je zřejmé, že osazením případně odstraněním
dopravních značek a dopravního zařízení uvedených čísli v textové a mapové
příloze pasportu svislého dopravního značení se zajistí lépe bezpečnost a
plynulost silničního provozu ve správním obvodu Města Nýrsko. Na podkladě
právě uvedených skutečností dospěl zdejší správní orgán k závěru, že vydá toto
opatření obecné povahy, kterým bude stanovena místní úprava provozu na všech
komunikacích ve správním obvodu Města Nýrsko.
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
vydat do 3 let od účinnosti opatření obecné povahy.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení
této veřejné vyhlášky.
otisk
úředního
razítka
Jiří Kvarda v.r
služební číslo 414428
Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského
úřadu v Klatovech a Nýrsku, dále na elektronické úřední desce Městského
úřadu v Klatovech a Nýrsku.
Vyvěšeno dne :
Sejmuto dne:
Příloha: textový a mapový podklad s vyznačením místní úpravy provozu na
MěÚ Nýrsko (k nahlédnutí na MěÚ Klatovy, Odbor dopravy – dopravní úřad a
MěÚ Nýrsko
Obdrží se žádostí o vyvěšení na úřední desce, elektronické úřední desce a
následné navrácení potvrzeného rozhodnutí
- Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí, nám. Míru 62/I., 339 01 Klatovy
- Městský úřad Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
Obdrží:
- Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko prostřednictvím
zplnomocněného zástupce Pavla Mareše, Dukelská 491, 386 01 Strakonice
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň
- Policie ČR, KŘPPK-DI Klatovy, Nábřeží Kpt. Nálepky 412, 33901 Klatovy (bez
přílohy)
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