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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Místní úprava provozu na pozemní komunikaci
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně
a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 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 obce Město Švihov, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 38, 34012
Švihov, IČ 00256153, ze dne 17. 1. 2018, po zveřejnění návrhu opatření obecné
povahy, ze dne 25. 1. 2018, pod č.j.: PK-DSH/835/18

stanoví
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, pod č.j.:KRPP-139429-1/ČJ-2017-030406, ze dne 11. 10. 2017, místní
úpravu provozu na pozemních komunikacích – na silnici I/27 v obci Město
Švihov, v průtahu silnice I/27, v úseku v km 162 - 164 provozního staničení silnice
I/27, v rámci akce „Pasport a projekt svislého dopravního zařízení Město Švihov“, za
účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu doplněním svislého dopravního
značení a dopravního zařízení a následného uvedení předmětného úseku do
souladu s platnou vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu
na pozemních komunikacích.
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Toto stanovení místní 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,
 stanovená místní úprava provozu na pozemní komunikaci bude osazena dle
zásad TP 65-II „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“
v platném znění a TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na
pozemních komunikacích“,
 použité dopravního zařízení bude po celou dobu udržováno v plně funkčním
stavu a v čistotě a bude správně umístěno,
 je nutné, aby osazení dopravního zařízení provedla odborná firma.

Odůvodnění
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel od
obce Město Švihov, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 38, 34012 Švihov, IČ 00256153,
žádost ze dne 17. 1. 2018, ke stanovení místní úpravy provozu na silnici I/27 v obci
Město Švihov, v průtahu silnice I/27, v úseku v km 162 - 164 provozního staničení
silnice I/27, v rámci akce „Pasport a projekt svislého dopravního zařízení Město
Švihov“, za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu doplněním svislého
dopravního značení a dopravního zařízení a následného uvedení předmětného
úseku do souladu s platnou vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích. Z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu bylo navržené dopravní značení odsouhlaseno dotčeným orgánem policie,
tj. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy,
dopravní inspektorát Klatovy, pod č.j.:KRPP-139429-1/ČJ-2017-030406, ze dne
11. 10. 2017.
Správní orgán vydal formou veřejné vyhlášky návrh opatření obecné povahy – místní
úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici I/27 v obci Město Švihov, v průtahu
silnice I/27, v úseku v km 162 - 164 provozního staničení silnice I/27, v rámci akce
„Pasport a projekt svislého dopravního zařízení Město Švihov“, ze dne 25. 1. 2018,
pod č.j.:PK-DSH/835/18.
Vzhledem k tomu, že v zákonné třicetidenní lhůtě nebyly uplatněny žádné námitky
ani připomínky, je vydávána tato veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – místní
úprava provozu na pozemní komunikaci – na silnici I/27 v obci Město Švihov,
v průtahu silnice I/27, v úseku v km 162 - 164 provozního staničení silnice I/27,
stanovená podle dokumentace DIO /viz příloha 1)/, předložené a zpracované
projektantem PasProRea s.r.o, se sídlem 38232 Velešín – Holkov 32, IČ 02343100.
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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) dokumentace DIO

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 Švihov
a musí být vyvěšeno na dobu nejméně 15 - ti dnů (15. den je dnem zveřejnění),
současně bude písemnost zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: .........................

Sejmuto dne: …………………….

Obdrží
 Krajský úřad Plzeňského kraje, zde - úřední deska
 Město Švihov – úřední deska
(k vyvěšení na úřední desku)
Na vědomí
 Město Švihov, nám. Dr. E. Beneše 38, 34012 Švihov, zastoupené
PasProRea s.r.o, Holkov 32, 38232 Velešín, IČ 02343100,
korespondenční adresa: Homole 198, 37001 Homole
 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy,
dopravní inspektorát Klatovy, Nábřeží kpt. Nálepky 412, 33901 Klatovy
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 37, 30100 Plzeň
 vlastní k založení do spisu
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