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MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE
odbor dopravy a silničního hospodářství
náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I,                  tel.č.: 376540111, fax: 376540112

EVIDENČNÍ ČÍSLO: SUS-27814/2022  
ČÍSLO JEDNACÍ:  4547/22/DOP/Pa
VYŘIZUJE:  Pavluková
TEL.: 376540184
FAX: 376540112
E-MAIL: vpavlukova@mususice.cz

DATUM:     4. listopadu 2022

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Sušice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně 
příslušný 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 
žádosti Obce Petrovice u Sušice, se sídlem: Petrovice u Sušice 34, 342 01  Sušice 1, IČ: 
002 55 971, zastoupené na základě plné moci:  PasProRea PD s.r.o., Holkov 32, 382 32  
Velešín, IČ: 069 88 563, korespondenční adresa: Homole 198, 370 01  Homole, ze dne 22. 9. 
2022

s t a n o v u j e

v souladu s ustanovením § 77, odst. 1), písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších  předpisů  
po  předchozím  písemném  vyjádření   Policie  České republiky, Krajské ředitelství policie 
Plzeňského kraje,  Dopravní inspektorát Klatovy, ze dne  7. října 2021, pod  č.j.KRPP-
113071-1/ČJ-2021-030406 následující místní úpravy  provozu  na  pozemní  komunikaci 
- na  silnici č. II/171, II/145, III/1891, III/17118, III/17119 a na místních a některých účelových 
komunikacích ve správním území obce Petrovice u Sušice v rámci pořízení Pasportu 
místních komunikací obce Petrovice u Sušice, který zahrnuje obce Petrovice u Sušice (k.ú. 
Petrovice u Sušice) a její místní části Vojetice (k.ú. Petrovice u Sušice), Břetenice (k.ú. 
Břetenice), Částkov (k.ú. Částkov u Svojšic), Dohaličky (k.ú. Žikov), Dolní Kochánov (k.ú. 
Dolní Kochánov), Františkova Ves (k.ú. Petrovice u Sušice), Jiřičná (k.ú. Jiřičná), Kojšice 
(k.ú. Kojšice), Maršovice, (k.ú. Maršovice u Svojšic), Pařezí (k.ú. Petrovice u Sušice), 
Posobice (k.ú. Posobice), Rovná (k.ú. Rovná u Sušice), Svojšice (k.ú. Svojšice u Sušice), 
Trsice (k.ú. Trsice), Žikov (k.ú. Žikov).

1) Dotčený úsek:  sil. č.: I/171,  II/145,  III/1891,  III/17118,  III/17119,   místní  komunikace 
a některé účelové komunikace ve správním území obce Petrovice u Sušice

2) Stanovené dopravní značení a zařízení: viz Pasport a projekt svislého dopravního 
značení a dopravního zařízení obce Petrovice u Sušice zpracovaný společností: 
PasProRea PD s.r.o., Holkov 32, 383 32  Velešín, IČ: 069 88 563 v měsíci květnu 
2021 s  doplněním dle vyjádření Policie ČR, DI Klatovy č.j.: KRPP-113071-1/ČJ-
2021-030406 ze dne 7. října 2021.

3) Doba platnosti:  trvalé dopravní značení 
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4) Podmínky, za kterých lze provést tímto stanovenou místní úpravu provozu na pozemní 
komunikaci: 

1. 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, na související předpisy a na platné 
ČSN  

2. použité dopravní značky budou provedeny výhradně jako retroreflexní třídy 
minimálně 1 dle platné ČSN 

3. použité dopravní značky budou po celou dobu udržovány v plně funkčním 
stavu a v čistotě a budou správně umístěny a připevněny

4. výškové a boční umístění v obci i mimo obec a vzdálenosti mezi dopravními 
značkami musí odpovídat Zásadám pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích – TP 65

5. na jednom sloupku, nebo nosné konstrukci nesmí být umístěny více jak dvě 
dopravní značky (kromě dodatkových tabulek).

6. Přemístění svislých dopravních značek IZ 4a/IZ 4b (Obec/Konec obce) na 
silnici II/145 viz mapa 12 je přípustné až po dokončení odpovídajících 
stavebních úprav dopravního prostoru úseku silnice č. II/145 
z extravilánového charakteru na intravilánový, tj. zejména rozčlenění 
stavebními prvky (obrubníky) na vozovku a chodník.

7. Výměna, odstranění nebo doplnění stávajícího dopravního značení bude 
konzultováno s cestmistrem SÚSPK – p. Vítovec, tel.č.: 376524777).

O d ů v o d n ě n í :

      Dne 22. 9. 2022 podal:  Obec Petrovice u Sušice, se sídlem: Petrovice u Sušice 34, 342 
01 Sušice 1, IČ: 002 55 971, zastoupená na základě plné moci společností: Pas Pro Rea PD 
s.r.o., Holkov 32, 382 32  Velešín, IČ: 069 88 563, korespondenční adresa: 370 01 Homole 
198, žádost o stanovení místní úpravy provozu na sil. č. II/171, II/145, III/1891, III/17118, 
III/17119, místních komunikacích a některých účelových komunikacích ve správním území 
obce Petrovice u Sušice dle Pasportu a projektu svislého dopravního značení a dopravního 
zařízení obce Petrovice u Sušice zpracovaného společností: PasProRea PD s.r.o., Holkov 
32, 383 32  Velešín, IČ: 069 88 563, v květnu 2021. Současně se žádostí bylo předloženo 
vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát 
Klatovy č.j.KRPP-113071-1/ČJ-2021-030406 ze dne 7. října 2021, které je podmínkou pro 
stanovení místní úpravy provozu. Policie ČR, DI Klatovy (doplnění je uvedeno v bodu 6.) po 
dohodě s Obcí Petrovice bylo navržené dopravní značení B 20a – Nejvyšší dovolená 
rychlost 30 na místních částech Petrovice, Vojetice, Posobice z návrhu odstraněno; a dále 
vyjádření SÚSPK zn.: 13479/21/SÚSPK-K ze dne 10. 9. 2021 (podmínka uvedena v bodu 6).
  Návrh opatření obecné povahy byl Městským úřadem Sušice a Obecním úřadem Petrovice 
u Sušice vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů. Zdejší správní orgán neobdržel k návrhu 
žádné námitky. 
     Vzhledem k tomu, že se jedná o opatření obecné povahy dle § 171 a násl. správního 
řádu, kterým jsou ukládány jiné povinnosti, než vyplývají z obecné úpravy obsažené 
v zákoně o provozu na pozemních komunikacích, oznamuje obecní úřad obce s rozšířenou 
působností toto stanovení místní úpravy provozu  na  pozemní  komunikaci  všem dotčeným 
osobám veřejnou vyhláškou.

P o u č e n í
     Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný 
prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle ust. § 174 odst. 2 
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správního řádu posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze 
vydat do 1 rolku od účinnosti opatření.
     Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné 
vyhlášky.

                                                                                                    Bc. František Opl
                                                                                  odbor dopravy a silničního hospodářství

Tento návrh musí být zveřejněn po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno………………………………..                       Sejmuto……………………………………

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
– Obec Petrovice u Sušice, Petrovice u Sušice 34, 342 01  Sušice, adresa pro doručování: 

PasProRea PD s.r.o., 370 01  Homole 198
– Obecní úřad Petrovice u Sušice se žádostí o  zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů
– Obecní úřad Petrovice u Sušice, silniční správní úřad
– Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 162, 326 

00  Plzeň
– Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, DI Klatovy
– vlastní
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