MĚSTSKÝ ÚŘAD STOD
odbor správní a dopravní
333 01 Stod, nám. ČSA 294, pracoviště Sokolská 566
tel. 379 209 409, fax 379 209 400

Číslo spisu:
Číslo jednací:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

ZN/452/OSD/22
3412/22/OSD/Fi
Bc. Petra Fictumová
379 209 412
fictumova@mestostod.cz

Stod, dne 16. 3. 2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Místní úprava provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Stod, odbor správní a dopravní, jako věcně a místně příslušný správní orgán (dále jen
„správní orgán“) 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, kterou podala Obec
Honezovice, IČ 00574031, Honezovice 64, 333 01 Stod dne 8. 3. 2022,
zveřejňuje záměr na stanovení místní úpravy provozu podle § 77 odst. 1) písm. a) zákona č.
361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů:
1. na křižovatce účelové komunikace s pozemní komunikací III/19340 v k.ú. Hradišťany, doplnění
dopravního značení B13 – Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 13t
s dodatkovou tabulkou E12 – jediné vozidlo 24t a značku B20a – omezující nejvyšší dovolenou
rychlost na 40 km/h s dodatkovou tabulkou E3a – 200m
2. na křižovatce účelové komunikace s pozemní komunikací III/19348 v k.ú. Všekary, doplnění
dopravního značení B13 – Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 13t
s dodatkovou tabulkou E12 – jediné vozidlo 24t a značku B20a – omezující nejvyšší dovolenou
rychlost na 40 km/h s dodatkovou tabulkou E3a – 2 km
za účelem zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu s ohledem na tonáž můstku přes
potok Hořina a s ohledem na šířkové, směrové a podélné vedení účelové komunikace v obci
Hradišťany, dle přiložené situace.

Odůvodnění:
Městský úřad Stod, odbor správní a dopravní obdržel dne 8. 3. 2022 žádost Obce Honezovice, IČO
00574031, Honezovice čp. 64, 333 01 Stod o stanovení místní úpravy provozu:
1. na křižovatce účelové komunikace s pozemní komunikací III/19340 v k.ú. Hradišťany, doplnění
dopravního značení B13 – Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 13t s dodatkovou
tabulkou E12 – jediné vozidlo 24t a značku B20a – omezující nejvyšší dovolenou rychlost na 40 km/h s
dodatkovou tabulkou E3a – 200m
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2. na křižovatce účelové komunikace s pozemní komunikací III/19348 v k.ú. Všekary, doplnění
dopravního značení B13 – Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 13t s dodatkovou
tabulkou E12 – jediné vozidlo 24t a značku B20a – omezující nejvyšší dovolenou rychlost na 40 km/h s
dodatkovou tabulkou E3a – 2 km
za účelem zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu s ohledem na tonáž můstku přes potok
Hořina a s ohledem na šířkové, směrové a podélné vedení účelové komunikace v obci Hradišťany, dle
přiložené situace.
Z hlediska bezpečnosti a plynulosti dopravního provozu bylo navržené dopravní značení odsouhlaseno
dotčeným orgánem policie, tj. Policií ČR, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, územním
odborem Plzeň-venkov, ze dne 10.12.2020 pod č.j. KRPP-134673-2/ČJ-2020-031106-46.

Výzva:
Městský úřad Stod, odbor správní a dopravní v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen správní řád) s odkazem na ustanovení §
177 odst. 1 správního řádu vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly
připomínky nebo námitky, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Poučení:
K tomuto opatření obecné povahy může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u státního orgánu písemné připomínky. Vlastníci
nemovitostí, jejichž práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou rovněž podat proti
návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode
dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. Nechá-li se některá osoba zastupovat, předloží
jeho zástupce plnou moc.
Související dokumentace – pasport dopravního značení není vzhledem ke své velikosti součástí
zveřejněného opatření a je k nahlédnutí v kanceláři č. 28 Městského úřadu Stod, odboru správním a
dopravním, II. Patro pracoviště Sokolská, v PO a ST od 7:00 do 17:00 hodin, ostatní dny po domluvě.

Bc. Petra Fictumová
referentka odboru správního a dopravního
elektronicky podepsáno
Tento návrh opatření obecné povahy musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce
Městského úřadu Stod a Obecního úřadu Honezovice (15. den je dnem zveřejnění), současně bude
písemnost zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno……………………………………….

Sejmuto……………………………

Příloha: 1 x A4 situace s vyznačením umístění dopravního značení
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Doručí se:
-

Obec Honezovice – datovou schránkou

-

Městský úřad Stod - k vyvěšení na úřední desku
Obecní úřad Honezovice - k vyvěšení na úřední desku

Dotčené orgány:
- Policie ČR , Krajské řed. policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň - venkov - datovou schránkou
Na vědomí:
- vlastní k založení
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