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Opatření obecné povahy 

stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 

Městský úřad Nýřany, 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 v platném znění (dále jen zákon o silničním provozu), ve znění 

pozdějších předpisů, v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní 

řád),  na základě žádosti  ze dne 08.02.2022 podané příspěvkovou organizací SÚS Plzeňského kraje, p.o., IČO: 72053119, 

Koterovská 162, 326 00 Plzeň po projednání s dotčeným orgánem, Policií České republiky, č. j.: KRPP-94086-3/ČJ-2017-

031106-51 ze dne 01.02.2022. 

s t a n o v í 

Stanovení místní úpravy provozu  

svislým dopravním značením (SDZ) a vodorovným značením (VDZ) na komunikaci III/204 5 a 

III/204 6 mezi městem Všeruby a obcí Kunějovice 

 
Doba platnosti: trvalé dopravní značení 

Provedení dopravních značek: svislým dopravním značením (SDZ), vodorovným dopravním značením (VDZ) 

Další podmínky pro osazení místní úpravy provozu: 

1. Místní úprava provozu bude logicky uspořádaná, úplná a kompletní, provedená (způsobilou, odbornou 

oprávněnou osobou) podle podmínek tohoto opatření. 

2. Místní úprava provozu bude provedena podle předloženého DIA s datem 11/2021 zpracované Bc. Zdeňkem 

Beranem. 

3. V rámci trvalého dopravního značení bude osazeno svislé a vodorovné dopravní značení dle předložené situace. 

4. Realizace (instalace, umístění, pozice, odstranění) trvalých dopravních opatření musí odpovídat příslušným 

schváleným technickým a bezpečnostním požadavkům na provedení (zejm. reflexní úprava, zachování 

dopravního, průjezdního i průchozího prostoru, výšek, vzdáleností, parametrů, stability, použití materiálů, apod.), 

v souladu se schválenými platnými  technickými i zvláštními předpisy a zásadami, zejm. ČSN 018020 vč. změn, 

ČSN EN 12899-1-5 vč. změn, TP65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích a TP100 Zásady 

pro orientační dopravní značení na PK, vč. změn, cit. zák. č.361/2000 Sb. a vyhl. MD č. 294/2015  Sb., kterou se 

provádějí pravidla provozu na PK a úprava a řízení provozu na PK, v platném znění. Správu a údržbu DZ i PK 

zajišťuje vlastník PK, rovněž tak jejich evidenci vč. změn (pasport komunikací, značení), ve smyslu cit. zákona 

č.13/1997 Sb. a vyhl. č.104/1997 Sb., v platném znění. 

 

 

O d ů v o d n ě n í  

Dne 08.02.2022 podala příspěvková organizace SÚS Plzeňského kraje, p.o. zdejšímu správnímu orgánu žádost o stanovení 

místní úpravy provozu na silnici III/204 5 a III/204 6, z důvodu bezpečnosti provozu na PK. 

V souladu s § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích  byl zpracovaný projekt a k návrh 

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích projednán s dotčeným orgánem, Policií České republiky,     

pod č.j.: KRPP-94086-3/ČJ-2017-031106-51 ze dne 01.02.2022. Správní úřad na základě těchto podkladů vydává opatření 

obecné povahy v souladu s § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích. 

 

SÚS Plzeňského kraje, p.o. 

IČO: 72053119 

Koterovská 162 

326 00 Plzeň 
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P o u č e n í  

Podle § 173 odst. 2 zákona správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, proti opatření obecné povahy nelze podat 

opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. 

Podle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích nabývá místní úprava provozu účinnosti pátým dnem po 

vyvěšení.              

 

                Bc. Jiří Aulík 

                                              silniční správní orgán MÚ Nýřany 

 

                                              

    otisk úředního razítka 

 

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. (15. den je dnem oznámení)  

Bude zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

 

Vyvěšeno dne:                        Sejmuto dne: 

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení písemnosti na úřední desce a její sejmutí z úřední desky. Potvrzenou 

písemnost po sejmutí vraťte vydávajícímu orgánu. 

 

 

 

 

 

 

 
Žadatel: 

 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., IČO: 72053119, Koterovská 162, 326 00 Plzeň  

Dotčený orgán: 

 Policie ČR, KŘP Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň-venkov, DI, Anglické nábřeží 7, 306 09 Plzeň 

 (KRPP-94086-3/ČJ-2017-031106-51) 

Na vědomí: 

 MÚ Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor organizační a správní, Americká 39, 304 66 Plzeň 

 Město Všeruby, Všeruby 2, 330 16 Všeruby 

 Obec Kunějovice, Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice 
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