MĚSTSKÝ ÚŘAD DOMAŽLICE
Odbor dopravy
náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579
344 20 Domažlice
Číslo jednací:
Spis. značka:
Počet listů:
Počet příloh:

MeDO-59931/2022-San
OD-74/2022
3
4

Vyřizuje:
Telefon:

Vratislav Šantroch
379 719 228

Datum:

07.09.2022

Stanovení přechodných úprav provozu na dotčených pozemních
komunikacích
Městský úřad Domažlice, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu
ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a ustanovení § 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), na základě návrhu, který dne 06.09.2022 podala organizace Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ: 72053119, se sídlem: Koterovská čp. 462/162,
Koterov, 326 00 Plzeň, a jeho projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie
Plzeňského kraje, územním odborem Domažlice, dopravním inspektorátem Domažlice, která
k dané věci vydala své vyjádření č. j.: KRPP-124934-2/ČJ-2022-030106, ze dne: 02.09.2022,
ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona, a základě shora citovaného ustanovení zákona a
na základě doplňujícího stanoviska organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková
organizace,
stanoví
následující
přechodné úpravuy provozu na dotčených pozemních komunikacích:
na silnici
III. tř. č. 1831
– v místě křižovatky se silnicí III. tř. č. 1832 osadit svislou informativní směrovou dopravní značku
IS 11c Směrová tabule pro vyznačení objížďky;
III. tř. č. 1832
– v místě křižovatky se silnicí III. tř. č. 1831 a v místě křižovatky se silnicí III. tř. č. 1834 osadit svislé
informativní směrové dopravní značky (2 ks) IS 11c Směrová tabule pro vyznačení objížďky;
III. tř. č. 1834
– v místě křižovatky se silnicí III. tř. č. 1832 osadit svislou informativní směrovou dopravní značku
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(2 ks) IS 11c Směrová tabule pro vyznačení objížďky,
to vše v: obci Milavče;
II. tř. č. 183
– v místě křižovatky se silnicí III. tř. č. 1831 a v místě křižovatky se silnicí III. tř. č. 1834 osadit svislé
informativní provozní značky (2 ks) IP 22 Změna organizace dopravy s nápisem Most na
sil. III/18310 mezi obcemi Blížejov a Přívozec omezen na 4 t, jediné vozidlo 6 t;
– v místě křižovatky se silnicí III. tř. č. 1834 osadit svislou informativní směrovou dopravní značku
IS 11c Směrová tabule pro vyznačení objížďky s nápisem Přívozec – vozidla nad 6 t;
II. tř. č. 183
– v místě křižovatky se silnicí III. tř. č. 1835 osadit svislé informativní směrové dopravní značky (2 ks)
IS 11c Směrová tabule pro vyznačení objížďky a v místě křižovatky se silnicí III. tř. č. 1835 a v místě
křižovatky se silnicí III. tř. č. 1834 osadit svislou informativní směrovou dopravní značku IS 11c
Směrová tabule pro vyznačení objížďky;
v: obci Radonice;
– v místě křižovatky se silnicí III. tř. č. 18310 osadit svislou informativní provozní značku IP 22
Změna organizace dopravy s nápisem Most na sil. III/18310 mezi obcemi Blížejov a Přívozec
omezen na 4 t, jediné vozidlo 6 t, svislou informativní směrovou dopravní značku IS 11c Směrová
tabule pro vyznačení objížďky s nápisem Blížejov – vozidla nad 6 t a svislou informativní směrovou
dopravní značku IS 11c Směrová tabule pro vyznačení objížďky
v: obci Kanice;
III. tř. č. 1835
– v místě křižovatky se silnicí II. tř. č. 183 osadit svislou informativní provozní značku IP 22 Změna
organizace dopravy s nápisem Most na sil. III/18310 mezi obcemi Blížejov a Přívozec omezen na 4 t,
jediné vozidlo 6 t,
v: obci Radonice;
III. tř. č. 1834
– v místě křižovatky se silnicí III. tř. č. 183 osadit svislou informativní směrovou dopravní značku
IS 11c Směrová tabule pro vyznačení objížďky;
III. tř. č. 18310
– v místě křižovatky se silnicí II. tř. č. 183 osadit svislou informativní směrovou dopravní značku
IS 11c Směrová tabule pro vyznačení objížďky;
v: obci Kanice;
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III. tř. č. 1836
– v místě křižovatky se silnicí II. tř. č. 183 osadit svislou informativní provozní značku IP 22 Změna
organizace dopravy s nápisem Most na sil. III/18310 mezi obcemi Blížejov a Přívozec omezen na 4 t,
jediné vozidlo 6 t,
v: obci Hradiště;
to vše dle informativních schémat situací (4x) se zakreslením stanovených dopravních značek na
dotčených pozemních komunikacích, jež jsou přiložena k tomuto stanovení.
STANOVENÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :
viz přílohy – 4x informativní schéma se zakreslením stanovených přechodných úprav provozu na
dotčených pozemních komunikacích.
PODMÍNKY, ZA KTERÝCH LZE PROVÉST STANOVENÉ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA
DOTČENÝCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH:
a) Veškeré dopravní značky, které budou v rámci tohoto stanovení přechodných úprav provozu na
dotčených pozemních komunikacích použity, musí svým provedením odpovídat příslušným
ustanovením zákona v návaznosti na vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích, a na související předpisy (vzorové listy VL 6.1 – Svislé
dopravní značky – schváleno Ministerstvem dopravy č. j. 56/2019-120-TN/1 ze dne: 19.07.2019).
b) Při instalaci stanovených dopravních značek budou dodržována ustanovení „Zásad pro
přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“ – technické podmínky TP 66.
c) Navrhovatel zajistí odbornou instalaci stanoveného dopravního značení.
d) Případné trvalé dopravní značky případně zařízení, které by byly se stanoveným přechodným
dopravním značením v rozporu, budou dočasně zneplatněny.
Doba platnosti tohoto stanovení přechodných úprav provozu na dotčených pozemních
komunikacích: od: 15.09.2022 do: 14.09.2023.
Odůvodnění:
Zdejší správní orgán obdržel návrh organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková
organizace, stanovení přechodných úprav provozu na silnici II. tř. č. 183, III. tř. č. 1831, III. tř.
č. 1832, III. tř. č. 1834, III. tř. č. 1835, III. tř. č. 1836 a III. tř. č. 18310. Požadováno bylo upravit provoz
na těchto pozemní komunikaci svislými dopravními značkami, a to z důvodu zajištění
informovanosti účastníků provozu o změně meze okamžité hmotnosti vozidel, jimž je zakázán vjezd
na most ev. č. 18310-3 v úseku mezi obcemi Blížejov a Přívozec z důvodu jeho havarijního stavu a
z důvodu označení možné objízdné trasy pro vozidla, jichž se omezení na dotyčném mostu týká.
K žádosti byla přiložena grafická příloha – 4x informativní schéma se zakreslením stanovených
přechodných úprav provozu na dotčených pozemních komunikacích.
Zdejší správní orgán ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona projednal předmětný návrh
přechodných úprav provozu na zájmových pozemních komunikacích s Policii České republiky,
Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje, územním odborem Domažlice, dopravním
inspektorátem Domažlice. Ve svém vyjádření daný příslušný orgán policie vyjádřil souhlas s daným
návrhem předmětných přechodných úprav provozu na dotčených pozemních komunikacích.
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A dále zdejší správní orgán ve své správní úvaze shledal, že všechny zákonem požadované
podmínky pro realizaci stanovení dotyčných přechodných úprav provozu na předmětných
pozemních komunikacích byly splněny.
Zdejší správní orgán nabyl přesvědčení, že předmětné přechodné úpravy provozu na dotčených
pozemních komunikacích nejsou v rozporu s obecně platnými předpisy a s principy bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu a rozhodl se požadované přechodné úpravy provozu na dotčených
pozemních komunikacích stanovit, tak, jak je uvedeno výše.
Poučení:
Toto stanovení přechodných úprav provozu na dotčených pozemních komunikacích v případě, že by
před jeho realizací došlo ke změně daného stavu a jeho okolností, pro které byly úpravy provozu
stanoveny, pozbývá platnosti.
Stanovení přechodných úprav provozu na dotčených pozemních komunikacích neopravňuje
žadatele k instalaci příslušné dopravní značky na dotčeném pozemku bez předchozího ujednání
s vlastníkem dotčeného pozemku o možnosti umístit na něm příslušnou dopravní značku.
Na toto stanovení přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích se nevztahuje
ustanovení § 77 odst. 5 zákona, neboť nejde o světelné signály, příkazové a zákazové značky
dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné
dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy
provozu na pozemních komunikacích. Z uvedeného důvodu nebylo tedy toto stanovení
přechodných úprav provozu na dotčených pozemních komunikacích realizováno formou opatření
obecné povahy ve smyslu ustanovení § 171-174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů.

Ing. Jan Koš
vedoucí odboru dopravy
Přílohy (4 přílohy)
4x informativní schéma se zakreslením stanovených přechodných úprav provozu na dotčených
pozemních komunikacích
Obdrží:
navrhovatel
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace, Koterovská čp. 462/162, Koterov,
326 00 Plzeň (doručí se prostřednictvím datové schránky)
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dotčený orgán
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice,
dopravní inspektorát, 344 15 Domažlice (doručí se prostřednictvím datové schránky)
na vědomí
Městský úřad Horšovský Týn, Odbor dopravy a silničního hospodářství, náměstí Republiky č. p. 52,
346 01 Horšovský Týn (doručí se prostřednictvím datové schránky)
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