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MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ  
Odbor dopravy 

Škroupova 5, 306 32   P L Z E Ň 
 

SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/270896/19    
Č.J.: MMP/350574/19   

 

 

 
V PLZNI DNE: 04.11.2019 

 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

                              opatření obecné povahy  
 

stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 
 

 

Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán, podle § 124 odst. 6 zákona 

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon 

o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), 

na základě návrhu ze dne 20.08.2019, který podala fyzická osoba Robert Raschta, nar. 

25.01.1978, Luční 842, 330 11 Třemošná, po předchozím projednání s dotčeným orgánem - 

Policií ČR, Městské ředitelství policie Plzeň, Územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, 

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu 
 

s t a n o v í 
 

místní úpravu provozu na území obce Mokrouše 

 

 na veřejně přístupné účelové komunikaci parc.č. 963/4 k.ú. Mokrouše - u vjezdu na 

příjezdovou komunikaci k RD  

 

 

- osadit svislou dopravní značku č. IP10a (Slepá pozemní komunikace) 

 

- osadit svislou dopravní značku č. P4 (Dej přednost v jízdě!) 

 

dle přiložené odsouhlasené situace, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy. 

 

Důvod stanovení místní úpravy: výstavba příjezdové komunikace k rodinným domům. 

 

Realizaci dopravního značení zajistí navrhovatel v termínu do vydání kolaudačního souhlasu, 

popřípadě předčasného užívání stavby. 

 
 

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu: 

 místní úpravu provozu na pozemní komunikaci provede dle technické normy ČSN EN 12899-

1, vzorových listů VL.6.1., TP65-II.vydání, vyhlášky Ministerstva dopravy č.294/2015 Sb., 

kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, profesně způsobilá osoba, 

kterou pověří žadatel, 



Č.j. MMP/350574/19 str. 2 

 

                    Petra Kovandová                                         telefon :378 034 323                                           email: kovandovape@plzen.eu 

 

 

 správce pozemní komunikace provede aktualizaci pasportu dopravního značení a upravený 

pasport se staničením nových dopravních značek předá Odboru dopravy Magistrátu města 

Plzně nejpozději 30 dnů po realizaci. 

 

 
 

Odůvodnění 

 

Dne 20.08.2019 podala fyzická osoba Robert Raschta, nar. 25.01.1978, Luční 842, 330 11  

Třemošná zdejšímu správnímu orgánu návrh na stanovení místní úpravy provozu na výše 

uvedené veřejně přístupné účelové komunikaci. V návrhu je požadováno upravit provoz na této 

pozemní komunikaci dopravními značkami P4 (Dej přednost v jízdě!) a IP10a (Slepá pozemní 

komunikace), a to z důvodu výstavby příjezdové komunikace k rodinným domům. V návrhu 

byly uvedeny konkrétní skutečnosti, proč by měl být provoz na předmětné veřejně přístupné 

účelové komunikaci navrhovaným způsobem omezen, a k návrhu byla připojena grafická příloha 

s vyobrazeným návrhem osazení svislých dopravních značek.  

 

K žádosti bylo zároveň dodáno souhlasné vyjádření dotčeného orgánu -  Policie ČR, Městské 

ředitelství policie Plzeň, Územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát č.j.KRPP-124870-

1/ČJ-2019-030506-3, ze dne 12.září 2019.    

 

Dne 17.09.2019 byl v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu návrh opatření obecné povahy 

Magistrátem města Plzně zveřejněn na úřední desce 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, a že 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 03.10.2019, 

tedy po uplynutí zákonné patnáctidenní lhůty.    

 

Ve lhůtě 30 dnů 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 fyzické osoby Roberta Raschty, nar. 

25.01.1978, Luční 842, 330 11 Třemošná 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 výše 

uvedené veřejně přístupné účelové komunikaci, 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 zdejšího správního orgánu je zřejmé, že osazení dopravních 

značek je důvodné z hlediska zachování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích. 

 

Na podkladě právě uvedených skutečností dospěl zdejší správní orgán k závěru, že vydá toto 

opatření obecné povahy, kterým je stanovena místní úprava provozu na výše uvedené veřejně 

přístupné účelové komunikaci provedená výše uvedenými svislými stálými dopravními 
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značkami. Správní orgán vydal stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové 

komunikaci dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření 

příslušného orgánu policie jako opatření obecné povahy postupem dle části šesté správního řádu. 

 

Poučení 

 

Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„správní řád“) proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 

správního řádu lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy posoudit v přezkumném 

řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření obecné 

povahy. 

 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné 

vyhlášky. 
 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Roman KOČÍ, MBA, MSc 

vedoucí Odboru dopravy 

Magistrátu města Plzně 
 

 

 

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů (15. den je dnem zveřejnění) na úřední 

desce Magistrátu města Plzně a na elektronické úřední desce Magistrátu města Plzně a na 

úřední desce příslušné obce - na úřední desce Obecního úřadu Mokrouše. 
 

 

Obdrží k zveřejnění na úřední desce, na elektronické úřední desce a následné navrácení 

potvrzeného opatření:  

 MMP, Odbor správních činností, nám. Republiky č.p. 1/1, 306 32 Plzeň 1  
 

Se žádostí o vyvěšení na úřední desce a následné navrácení potvrzeného opatření dále 

obdrží:  

 Obec Mokrouše, Mokrouše č. 47, 332 01 Tymákov  

 

 

 

 

Po nabytí účinnosti opatření obdrží: 

 Žadatel: Robert Raschta, nar. 25.01.1978, Luční 842, 330 11 Třemošná  

 Policie ČR, Městské ředitelství policie Plzeň, územní odbor vnější služby, dopravní 

inspektorát Plzeň, U Borského parku 20, 306 11 Plzeň 

 

 

 

Příloha: situace 
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