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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení řízení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na
místních, veřejně přístupných komunikacích a navazujících silnicích

Městský úřad v Klatovech, 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 ( dále jen „zákon o silničním
provozu“) obdržel dne 16.1.2018 žádost Města Švihov, Náměstí Dr. E. Beneše 38,
340 12 Švihov, IČ: 00256153 zastoupeného na základě plné moci společností
PasProRea s.r.o., Holkov 32, 382 32 Velešín o stanovení místní úpravy provozu na
místních komunikacích (MK), veřejně přístupných komunikacích (VPÚK) a
silnicích č. II/184, III/0277 a III/18322 na které případně MK a VPÚK navazují
v obci Švihov, 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.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o stanovení místní úpravy provozu na místní
komunikaci, které je řešeno jako opatření obecné povahy podle §172 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „správní řád“).

Žádost
včetně textové a mapové přílohy dopracovaného pasportu svislého
dopravního značení a dopravního zařízení 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
21.12.2017, č.j. KRPP-1077872-1/ČJ-2017-030406.
Městský úřad v Klatovech, jako věcně a místně příslušný správní orgán oznamuje
zahájení řízení o návrhu opatření obecné povahy podle §171 a násl. části šesté
správního řádu, a podle §77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu ve věci
stanovení místní úpravy provozu dle výše uvedené žádosti.
Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na
místních komunikacích (MK), veřejně přístupných komunikacích (VPÚK) a silnicích č.
II/184, III/0277 a III/18322 na které případně MK a VPÚK navazují, spočívající v
osazení, případně odstranění dopravních značek a dopravního zařízení uvedených
čísli v textové a mapové příloze doplněného pasportu svislého dopravního značení ta
dopravního zařízení tak, aby zajišťovali bezpečnost a plynulost silničního provozu.
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Pokud se týká návrhu DI Klatovy nahradit na dodatkové tabulce u dopravní značky
B13 na pozici č. 29 a 30 text „MIMO POVOLENÍ MÚ ŠVIHOV“ textem „DOPRAVNÍ
OBSLUTE VJEZD POVOLEN“, správní orgán se přiklání k zachování původního
návrhu, který lépe zajistí zákaz vjezdu vozidly, která by ÚK ničila. Je-li DZ takto
stanoveno nejedná se už o výjimku z místní nebo přechodné úpravy provozu.
V souladu s ust. § 172, odst. 4 správního řádu k návrhu opatření obecné povahy
může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné
povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky nebo na
veřejném projednání ústní připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami
zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho
odůvodnění.
V souladu s ust. §172, odst. 5 správního řádu vlastníci nemovitostí, jejichž práva,
povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné osoby,
jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou
podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke
správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. O námitkách
rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává.

Otisk
úředního
razítka
Karel Baštář v.r
služební číslo 413041
V souladu s ust. §172, odst. 1 správního řádu musí být návrh obecné povahy
zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. na úřední desce Městského úřadu
v Klatovech a Švihov, dále na elektronické úřední desce Městského úřadu
v Klatovech a Švihov.
Vyvěšeno dne :
Sejmuto dne:
Příloha: textový a mapový podklad s vyznačením místní úpravy provozu v obci
Švihov (k nahlédnutí na MěÚ Klatovy, Odbor dopravy – dopravní úřad a MěÚ
Švihov
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 Švihov, Náměstí Dr. E. Beneše 38, 340 12 Švihov
Obdrží:
- Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní
inspektorát, nábřeží Kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy
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