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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Nepomuk, 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 (dále jen zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 171
až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní
řád), na základě žádosti ze dne 19.3.2013 podané společností STRABAG, a. s. IČ: 60838744,
se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha1, OZ České Budějovice, Parková 1205/11,
326 00 Plzeň zastoupení Obce Mladý Smolivec, IČ: 002556935, Mladý Smolivec 95,
335 01 Nepomuk, po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského
ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-venkov, dopravní inspektorát,
č. j.: KRPP-310-25/ČJ-2010-030606 ze dne 15.2.2010, které bylo aktualizováno
dne 13.3.2013, podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

stanoví
místní úpravu provozu formou umístění svislých stálých dopravních značek
ve staničení 1,420 km cyklostezky- Formanské stezky, situované na pozemcích parc. č. 895,
896 v k. ú. Starý Smolivec, parc. č. 922, 923, 924 v k. ú. Mladý Smolivec, parc. č. 1154
v k. ú. Radošice a parc. č. 790 v k. ú. Dožice v místě křížení se silnicí II/177 2 ks svislé
dopravní značky C9a „Stezka pro chodce a cyklisty“ a 2 ks svislé dopravní značky C9b
„Konec stezky pro chodce a cyklisty“,
Doba platnosti: trvalé dopravní značení
Provedení dopravních značek: veškeré dopravní zařízení a značky musí svým provedením
odpovídat příslušným ustanovením zákona o silničním provozu v návaznosti na vyhlášku
Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, a budou splňovat zejména požadavky ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé
dopravní značení“ a požadavky „Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích
vydání II.“ – TP 65 vydaných centrem dopravního výzkumu Brno.
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Odůvodnění
Dne 19.3.2013 společnost STRABAG, a. s., IČ: 60838744, odštěpný závod České Budějovice
– zhotovitel stavby „Cyklostezka, Formanská stezka, Starý Smolivec – Dožice, dl. 2950m“,
která zastupuje Obec Mladý Smolivec podala zdejšímu správnímu orgánu žádost o stanovení
místní úpravy provozu na místní komunikaci Cyklostezka, Formanská stezka, Starý Smolivec
– Dožice, dl. 2950 m. Způsob užívání, přístup a místní úprava provozu na předmětné
komunikaci byla již vyřešena v rámci stavebního řízení, když v tomto řízení byla zajištěna
veškerá potřebná rozhodnutí a stanoviska příslušných správních orgánů, včetně silničního
správního úřadu. Opatření obecné povahy upravující dopravní značení na předmětné
komunikaci je zcela v souladu s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení. Pokud
osoby, podávající námitky proti opatření obecné povahy, měly námitky k zamýšlené stavbě,
měly tyto námitky uplatnit v rámci stavebního řízení. S ohledem na skutečnost, že toto právo
nevyužily, nemohou namítat v rámci procesu vydávání opatření obecné povahy, že dopravním
značením bude omezen jejich přístup na předmětnou komunikaci. Otázka přístupu na
předmětnou pozemní komunikaci byla již vyřešena v rámci stavebního řízení a umístění
dopravního značení je pouze jejím faktickým provedením.
V souladu s § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu se k návrhu stanovení místní
úpravy provozu na pozemních komunikacích vyjádřil příslušný policejní orgán, pod č.j.
KRPP-310-25/ČJ-2010-030606
dne 15.2.2010. Vyjádření příslušného policejního orgánu,
kterým je Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeňvenkov, dopravní inspektorát, byl aktualizováno dne 13.3.2013. V aktualizaci ze dne
13.3.2013 příslušný policejní orgán vyjádřil souhlas se změnou dopravního značení a
náhradou v projektu zpracovaného Ing. Petrem Hulínským, ČKAIT 0200343 původně
navrhovaných svislých dopravních značek C8a „stezka pro cyklisty“ a C8b „konec stezky pro
cyklisty“ svislými dopravními značkami C9a „stezka pro chodce a cyklisty“ a C9b „konec
stezky pro chodce a cyklisty“.
Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích byl zveřejněn ve formě
návrhu opatření obecné povahy na úředních deskách Města Nepomuk a Obce Mladý
Smolivec po předchozím písemném vyjádření dotčeného orgánu, kterým je Policie ČR,
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-venkov, dopravní
inspektorát. Současně byl návrh opatření obecné povahy zveřejněn způsobem umožňující
dálkový přístup.
K návrhu opatření obecné povahy byly uplatněny následující námitky:
1.

Námitka pana Stanislava Trnky, Štorchova 497/II, 339 01 Klatovy ze dne 4.4.2013. Pan
Stanislav Trnka nesouhlasí se stanovením místní úpravy provozu na nově vybudované
cyklostezce osazením dopravních značek C9a aC9b s tím, že osazením dopravních značek
bude znemožněn výkon povolání na jeho nemovitostech a budou omezena jeho vlastnická
práva k nemovitostem přilehlým k nově vybudované cyklostezce.
2. Námitka pana Karla Šišky, Starý Smolivec 32, 335 01 Nepomuk, právně zastoupeného
JUDr. Markem Görgesem, advokátem advokátní kanceláře GÖRGES & PARTNERS,
Žižkova 52, 301 00 Plzeň ze dne 29.3.2013
- návrh opatření obecné povahy neobsahuje údaj o dni vyvěšení na úřední desce
- návrh opatření obsahuje nesprávné poučení o lhůtě o podání námitek
- z návrhu opatření není zřejmé o jaké opatření obecné povahy se jedná, není vymezena
územní působnost opatření, není zřejmé, kde mají být značky umístěny, nespecifikuje,
čích zájmů se přímo dotýká
- je vyjádřen nesouhlas se stanovením místní úpravy provozu na nově vybudované
cyklostezce osazením dopravních značek C9a a C9b, neboť Ing. Karel Šiška je
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vlastníkem přilehlých pozemků a předmětná komunikace sloužila k obecnému
užívání, a to k chůzi a jízdě všemi motorovými prostředky
Rozhodnutí o námitkách:
1. Námitce pana Stanislava Trnky se nevyhovuje.
2. Námitkám pana Ing. Karla Šišky, právně zastoupeného JUDr. Markem Görgesem,
advokátem advokátní kanceláře GÖRGES & PARTNERS, Žižkova 52, 301 00 Plzeň se
nevyhovuje
Odůvodnění rozhodnutí o námitkách:
1.

Před výstavbou předmětné cyklostezky pozemní komunikace situovaná na pozemcích
parc. č. 895, 896 v k. ú. Starý Smolivec, parc. č. 922, 923, 924 v k. ú. Mladý Smolivec,
parc. č. 1154 v k. ú. Radošice a parc. č. 790 v k. ú. Dožice nebyla zcela průjezdná pro
silné podmáčení či z důvodu, že vlastník přilehlých mezí neprováděl průřez dřevin
rostoucích těchto přilehlých pozemcích. Ze stavebního řízení vyplývá, kde v příloze
projektové dokumentace je i dopravní značení, že se mění charakter komunikace.
Z veřejně přístupné účelové komunikace se stavbou stává místní komunikace. Námitky
měl pan Stanislav Trnka uplatňovat při projednávání záměru stavby uvedené cyklostezky,
případně ve stavebním řízení. Z projektové dokumentace, potvrzené speciálním stavebním
úřadem pro dopravní stavby vyplývá, že předmětná cyklostezka bude kromě provozu
cyklistů a pěších výjimečně sloužit také provozu nákladních vozidel a zemědělských
strojů, neboť konstrukční vrstvy jsou navrženy tak, že mají charakter středně těžké
vozovky. Zároveň je počítáno s obsluhou sousedních nemovitostí, neboť jsou v projektové
dokumentaci navržené hospodářské sjezdy z cyklistické stezky na sousední pozemky. Pro
zajištění obslužnosti sousedních pozemků dle současné právní úpravy se nabízí řešení dle
§ 77 odst. 6 zákona o silničním provozu výjimkou z místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích. Z vyjádření vlastníka stavby – Obce Mladý Smolivec ze dne 1.11.2012, č.
j. 642/12 je zřejmé, že Obec Mladý Smolivec je připravena vydat souhlas s povolením
výjimky příslušným správním úřadem z místní úpravy na předmětné pozemní komunikaci
vlastníkům přilehlých pozemků. Rovněž správní orgán se souhlasem vlastníka pozemní
komunikace v odůvodněných případech k výkonu vlastnických práv na přilehlých
pozemcích povolení výjimky vydá.
2. Návrh opatření obecné povahy byl dostatečně určitý a splňoval veškeré náležitosti
stanovené § 172 správního řádu. Návrh opatření obecné povahy byl zveřejněn v plném
znění a tedy v daném případě nemuselo být v návrhu uvedeno, o jaké opatření obecné
povahy jde, čích zájmů se přímo dotýká a kde a v jaké lhůtě se lze s návrhem seznámit.
- návrh opatření obecné povahy byl vyvěšen na úřední desce Městského úřadu
Nepomuk a Obecního úřadu Mladý Smolivec s vyznačením dne vyvěšení a zároveň
byl zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na úředních deskách obou výše
uvedených správních obvodů s vyznačením dne vyvěšení. Dnem vyvěšení byl den
19.3.2013, a to jak na úřední desce Městského úřadu Nepomuk, který návrh vydával,
tak i na úřední desce Obecního úřadu Mladý Smolivec. Návrh opatření obecné
povahy byl vyvěšen po dobu nejméně 15ti dnů. Byly tedy splněny podmínky § 25
správního řádu a § 173 odst. 1 správního řádu.
- došlo k chybě nesprávným výkladem § 172 odst. 5 správního řádu, když v poučení
bylo uvedeno, že námitky mohou dotčené osoby podat do 10 dnů od doručení návrhu
opatření namísto poučení, že námitky mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva,
povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být přímo
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-

-

dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemně odůvodněné
námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Ač byla
správním orgánem v poučení chybně stanovena lhůta 10 od doručení, správní orgán
před vydáním opatření obecné povahy vyčkal 30 dnů od zveřejnění, aby vlastníci
nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického
práva mohou být přímo dotčeny, mohli v zákonné lhůtě podat námitky ke správnímu
orgánu.
Z návrhu opatření obecné povahy je zřejmé, že se jedná o stanovení místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích, a to na místní komunikaci – cyklostezka
„Formanská stezka“ Starý Smolivec – Dožice, dl. 2950m, konkrétně v místě křížení se
silnicí II/177
Pozemní komunikace situovaná na pozemcích parc. č. 895, 896 v k. ú. Starý Smolivec,
parc. č. 922, 923, 924 v k. ú. Mladý Smolivec, parc. č. 1154 v k. ú. Radošice a
parc. č. 790 v k. ú. Dožice nebyla před výstavbou předmětné cyklostezky zcela
průjezdná pro silné podmáčení či z důvodu, že vlastník přilehlých mezí neprováděl
průřez dřevin rostoucích těchto přilehlých pozemcích. Ze stavebního řízení vyplývá,
kde v příloze projektové dokumentace je i dopravní značení, že se mění charakter
komunikace. Z veřejně přístupné účelové komunikace se stavbou stává místní
komunikace. Z projektové dokumentace potvrzené speciálním stavebním úřadem pro
dopravní stavby je zřejmé, že předmětná cyklostezka bude kromě provozu cyklistů a
pěších výjimečně sloužit také provozu nákladních vozidel a zemědělských strojů,
neboť konstrukční vrstvy jsou navrženy tak, že mají charakter středně těžké vozovky.
Zároveň je počítáno s obsluhou sousedních nemovitostí, neboť jsou v projektové
dokumentaci navržené hospodářské sjezdy z cyklistické stezky na sousední pozemky.
Pro zajištění obslužnosti sousedních pozemků dle současné právní úpravy se nabízí
řešení dle § 77 odst. 6 zákona o silničním provozu výjimkou z místní úpravy provozu
na pozemních komunikacích. Z vyjádření vlastníka stavby – Obce Mladý Smolivec
ze dne 1.11.2012, č. j. 642/12 je zřejmé, že Obec Mladý Smolivec je připravena vydat
souhlas s povolením výjimky příslušným správním úřadem z místní úpravy na
předmětné pozemní komunikaci vlastníkům přilehlých pozemků. Rovněž správní
orgán se souhlasem vlastníka pozemní komunikace v odůvodněných případech
k výkonu vlastnických práv na přilehlých pozemcích povolení výjimky vydá.

Poučení
Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný
prostředek. Jeho soulad s právními předpisy lze podle § 174 odst. 2 správního řádu posoudit
v přezkumném řízení, které může být zahájeno nejpozději do tří let od účinnosti opatření.
V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým
dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Mgr. Jiří Bešta
vedoucí odboru dopravy
otisk úředního razítka
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Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšen po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ust. § 25 správního řádu tak, že se
vyvěsí na úřední desce MěÚ Nepomuk, OÚ Mladý Smolivec a současně bude zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost
považována za doručenou. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu,
který písemnost doručuje.

Obdrží:
-

MěÚ Nepomuk
OÚ Mladý Smolivec
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-venkov,
dopravní inspektorát (KRPP-310-25/ČJ-2010-030606)
Vlastní k založení
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