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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
Městský úřad Přeštice, odbor správní a dopravní podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne 4. 5.
2022 podanou Obcí Štěnovice, Čižická 133, 332 09 Štěnovice, IČ 00257303 (dále také jen
"navrhovatel"), vydává z důvodu pořádání kulturních akcí v roce 2022 (pouť dne 7. června
2022 – 12. 6. 2022 a dne 17. 9. 2022 Kancobraní), na ŠTĚNOVICKÉM NÁMĚSTÍČKU v obci
Štěnovice toto opatření obecné povahy, kterým:

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu
s t a n o v í přechodnou úpravu provozu na komunikaci:
NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI – ŠTĚNOVICKÉM NÁMĚSTÍČKU (ulici Štěnovická, Farní, Na
Kukačce) v obci Štěnovice a na silnici III/18027 ulice Čižická v obci Štěnovice
provedenou dle DIO, KTERÉ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO OPRTŘENÍ, z důvodu
pořádání kulturních akcí v roce 2022 (pouť dne 7. června 2022 – 12. 6. 2022 a dne 17. 9.
2022 Kancobraní), na ŠTĚNOVICKÉM NÁMĚSTÍČKU v obci Štěnovice, po předchozím
vyjádření Policie ČR KŘ DI Plzeň- venkov ze dne 5. 5. 2022 č.j. KRPP-35832-3/ČJ-2022031106-48.

Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:

1. Umístění přeného dopravního značení bude provedeno dle předloženého DIO, které je
nedílnou součástí opatření obecné povahy, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
o silničním provozu a vyhlášky, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů.
2. Svislé přenosné dopravní značky budou v retroreflexním provedení a při jejich umístění
budou splněny požadavky ČSN 01 80 20 ,,Dopravní značky na pozemních komunikacích“
a požadavky technických podmínek TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních
komunikacích" a TP 66 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích".
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V souladu s § 173, odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný
prostředek.
Odůvodnění
Dne 4. 5. 2022 podala Obec Štěnovice, Čižická 133, 332 09 Štěnovice, IČ 00257303 žádost
zdejšímu správnímu orgánu na stanovení přechodné úpravy provozu NA MÍSTNÍ
KOMUNIKACI – ŠTĚNOVICKÉM NÁMĚSTÍČKU v obci Štěnovice a na silnici III/18027 ulice
Čižická v obci Štěnovice provedenou dle DIO, KTERÉ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO
OPRTŘENÍ, z důvodu pořádání kulturních akcí v roce 2022 (pouť dne 7. června 2022 – 12.
6. 2022 a dne 17. 9. 2022 Kancobraní), na ŠTĚNOVICKÉM NÁMĚSTÍČKU v obci Štěnovice.
K žádosti bylo doloženo stanovisko dotčeného orgánu Policie ČR, KŘ PK, Plzeň - venkov ze
dne 5. 5. 2022 č.j. KRPP-35832-3/ČJ-2022-031106-48.
V souladu s § 173, odst. 1 správního řádu se schvaluje umístění dopravního značení pro
pořádání kulturních akcí v roce 2022 v obci Štěnovice.

Poučení
Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný
prostředek.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Růžena Sedláčková v.r.
referent odboru správního a dopravního
Za správnost vyhotovení:
Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Přeštice, Obecního úřadu Štěnovice
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.
Po tuto dobu byla písemnost rovněž zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.
Obdrží: k vyvěšení na úřední desce + PŘÍLOHA DIO
– Město Přeštice
- Obec Štěnovice
Na vědomí: datovou schránkou
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119
- Policie ČR, KŘ DI Plzeň-venkov, Anglické nábřeží 7, 306 10 Plzeň
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