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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy

stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy podle § 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 o provozu"), po projednání s dotčeným orgánem,
kterým je Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany,
dopravní inspektorát (dále jen „zákon o provozu“),

nestanovuje

místní úpravu provozu na silnici II/232, spočívající v osazení dopravní značky B 20a „Nejvyšší
dovolená rychlost“, kde stávající text „70“ má být nahrazen textem „50“, na sinici II/232, v
řízení zahájeném dne 12.7.2022 na základě žádosti podané obcí Němčovice, IČO 00573922,
Němčovice 37, 338 24 Němčovice (dále jen "žadatel").

Odůvodnění

Dne 3.8.2022 správní orgán oznámil zahájení řízení o stanovení citované místní úpravy provozu
a vyzval vlastníka/správce dotčené silnice a dotčený orgán k podání námitek. Dotčený orgán,
kterým je Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany,
dopravní inspektorát, sdělil dne 15.8.2022 pod čj. KRPP-114987-2/ČJ-2022-030806-14
nesouhlas s navrženou úpravou, který odůvodnil, citujeme:
Úprava rychlosti DZ č. B 20a lze aplikovat pouze za předpokladu, že toto snížení bude postupné,
a to po 20 km.h-1. Umístění těchto značek musí být v souladu s technickými podmínkami TP 65 –
Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, tzn. značky lze za sebou umisťovat ve
vzdálenosti nejméně 100 m. Tuto podmínku ale vzhledem k dopravně technickému řešení daného
prostoru nelze splnit, neboť dle § 3 vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích, „zákaz, omezení nebo příkaz je ukončen nejbližší
křižovatkou nebo dopravní značkou“. V konkrétním případě se jedná o křižovatku silnic II/232 a
III/23215. Upozorňujeme, že důvodem žádosti je zajištění bezpečného vyjetí majitelů přilehlých
pozemků na silnici II/232. K věci uvádíme, že jakékoliv připojení sousední nemovitosti či
komunikace na silnici podléhá dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
povolení. Připojení na silnici musí být v souladu s technickými normami, konkrétně ČSN 73
6102/ČSN 73610, a mimo jiné musí takové napojení splňovat podmínky dostatečných
výhledových poměrů vzhledem k nejvyšší zde dovolené rychlosti. Toto deklaruje dostatečnou
bezpečnost vozidel vjíždějících na komunikaci ať už přímo od nemovitosti anebo ze stávající
účelové komunikace.
Stanovení nižší rychlosti by vzhledem k nízké intenzitě pohybu chodců a vyjíždějících vozidel
výrazně omezilo vozidla jedoucí po silnici II/232, která slouží pro dopravu mezi okresy. Samotné
snížení rychlosti dopravním značením nezajišťuje bez dalších opaření dodržování dané rychlosti
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řidiči projíždějících vozidel. Vzhledem k délce dotčeného úseku nelze PČR zajistit kontrola
dodržování rychlostních limitů.
Pro zvýšení bezpečnosti chodců doporučujeme vybudování chodníků v uvedené lokalitě, které
budou mít parametry odpovídající ČSN 73 6110 a návaznost na chodníky směrem do centra
obce.
Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko, s předloženou žádostí
nesouhlasí, neboť neodpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na
pozemních komunikacích. Konec citace.

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje žádné námitky ani připomínky nepodala.

Žadatel odůvodňuje svou žádost rozšířením stavebního obvodu v obci a potřebou zajistit
bezpečné vyjíždění automobilů z přilehlých pozemků na hlavní silnici, aby zde nedošlo k nějaké
vážnější nehodě. Správní orgán se v tomto bodě žádosti odkazuje na stanovisko Policie ČR,
konkrétně na tu část jeho stanoviska týkající se povolení připojení nemovitosti na pozemní
komunikaci.

Dále žadatel poukazuje na požadavky občanů, kteří zde započali s výstavbou novostaveb
rodinných domů nebo zde již bydlí, se žádostí o opatření, která zde zajistí bezpečný výjezd jak
pro vozidla stavební techniky, tak pro občany zde bydlící. K tomu správní orgán sděluje, že
požadované zajištění bezpečného vyjíždění na silnici II/232 omezením rychlosti v dotčeném
úseku silnice nezamezí případnému střetu, pokud se všichni účastníci provozu nebudou řídit
pravidly silničního provozu, a výjezd na hlavní silnici nebude realizován v souladu
s pravomocným povolením připojení nemovitosti/komunikace a nedodržením povolením daných
podmínek. Dostatečně spolehlivým řešením je vybudování přilehlého chodníku, který umožní
osazení dopravní značky „Obec“ na vjezdu do obce, a z toho vyplývající snížení rychlosti
vozidel na 50 km.h-1, a dále pak zejména bezpečný pohyb chodců. Toto opatření je i v souladu
s účinným územním plánem obce, kde je uvedeno, citujeme:

Silnice III/23215 – tvoří páteřní komunikaci propojující obě části obce. Na katastru Olešné
končí u Berounky, západním směrem prochází částí Němčovice a pokračuje dále na silnici
III/23324 (dále do Radnic a dalších obcí severně od Radnic). Na této komunikaci je řada
dopravních závad. Navrženo je jejich postupné řešení dobudováním chodníků v zastavěném
území obce a řešení nepřehledné křižovatky se silnicí II/232. Konec citace

Správní orgán sdělil dne 5.9.2022 žadateli, že má možnost seznámit se s podklady rozhodnutí ve
lhůtě do 5 dnů ode dne doručení sdělení, Žadateli bylo sdělení datovou schránkou doručeno dne
8.9.2022, ve stanovené lhůtě se žadatel k seznámení se s podklady nedostavil, o žádnou jinou
lhůtu k seznámení se s podklady nepožádal.

Správní orgán zamítl žádost obce Němčovice, když neobdržel souhlas dotčeného orgánu se
stanovením požadované změny místní úpravy provozu na silnici II/232, s jehož odůvodněním se
plně ztotožňuje.

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, posoudil návrh změny dopravního značení, z něhož pro
účastníky provozu je uloženo omezení nad rámec obecné úpravy provozu obsažené v zákoně o
provozu na pozemních komunikacích, proto postupoval při stanovení místní úpravy provozu
podle ustanovení části šesté správního řádu - opatření obecné povahy.

Na podkladě právě uvedených skutečností dospěl zdejší správní orgán k závěru, že vydá toto
opatření obecné povahy, kterým místní úpravu provozu na silnici II/232, spočívající v osazení
dopravní značky B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“, kde stávající text „70“ má být nahrazen
textem „50“, na sinici II/232 u obce Němčovice, nestanoví.

Poučení

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný
prostředek.
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Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném
řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze podat do jednoho roku od účinnosti opatření
obecné povahy.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti 15 dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.

(otisk úředního razítka)
Bc. Ladislav Kőnigsmark
vedoucí odboru dopravy

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.

Datum zveřejnění na úřední desce: Datum sejmutí z úřední desky:
Vyvěšen dne: Sejmuto dne:

. ……………………………….. ……………………………….

V elektronické podobě umožňující V elektronické podobě umožňující
Dálkový přístup zveřejněno od: dálkový přístup zveřejněno do:

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

…………………………………. ……………………………………

Razítka, podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
Obec Němčovice, IDDS: usxbzb7
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

dotčený orgán
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní
inspektorát, IDDS: 5ixai69

dotčená obec pro zveřejnění na úřední desce
Rokycany, Němčovice


		2022-09-21T17:26:05+0200
	Bc. Ladislav Kőnigsmark
	Vedoucí odboru dopravy


		2022-09-22T07:45:41+0000
	Not specified


		2022-09-22T07:45:47+0000
	Not specified




