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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy –
stanovení místních úprav provozu na 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: 17.03.2022 podala obec Brnířov, IČ: 00572608, se sídlem:
Brnířov čp. 41, 345 06 Kdyně, a jeho projednání s příslušným orgánem Policie České republiky –
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, dopravní inspektorát
Domažlice, který k věci vydal vyjádření č. j.: KRPP-44683-2/ČJ-2022-030106, ze dne: 19.04.2022,
tímto opatřením obecné povahy zpracovaným ve smyslu § 171-174 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád (dále jen správní řád), ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 77
odst. 1 písm. c) zákona opatřením obecné povahy
stanoví
následující místní úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích:
1) na místní komunikaci umístěné na pozemku parc. č. 824/1 za (ve směru jízdy od silnice III. tř.
č. 19011) křižovatkou se silnicí III. tř. č. 19011 osadit svislou zákazovou dopravní značku B 1 Zákaz
vjezdu všech vozidel v obou směrech spolu s dodatkovou tabulkou E 13 Text s uvedeným textem
MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU DO 3,5 t;
2) na místní komunikaci umístěné na pozemku parc. č. 824/1 za (ve směru jízdy k silnici III. tř.
č. 19011) vyústěním areálu na pozemku parc. č. 179/1 na místní komunikaci osadit svislou
zákazovou dopravní značku B 1 Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech spolu s dodatkovou
tabulkou E 13 Text s uvedeným textem MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU DO 3,5 t;
3) na silnici III. tř. č. 19011 před křižovatkou s místní komunikací umístěné na pozemku parc. č.
824/1 osadit v obou směrech jízdy svislé informativní směrové dopravní značky IS 9c Návěst před
křižovatkou s omezením s vyobrazením symbolu svislé zákazové dopravní značky B 1 Zákaz vjezdu
všech vozidel v obou směrech spolu s dodatkovou tabulkou E 13 Text s uvedeným textem MIMO
DOPRAVNÍ OBSLUHU DO 3,5 t;
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dle informativního fotosnímku situace s vyznačením navržených místních úprav provozu na
dotčených pozemních komunikacích, jež bude spolu s tímto návrhem stanovení místních úprav
provozu na dotčených pozemních komunikacích zveřejněn na úředních deskách včetně
elektronických Městského úřadu Domažlice a Obecního úřadu Brnířov.
PODMÍNKY, ZA KTERÝCH LZE PROVÉST STANOVENÉ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA DOTČENÝCH
POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH:
a) Navržené dopravní značky 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 navržených dopravních značek budou dodržována ustanovení „Zásad pro dopravní
značení na pozemních komunikacích“ - technické podmínky TP 65.
c) Navržené dopravní značky budou provedeny výhradně jako reflexní tříd minimálně R 1 podle
příslušných platných ČSN.
d) Navrhovatel zajistí odbornou instalaci navrženého dopravního značení.

Odůvodnění:
Zdejší správní orgán obdržel návrh, kterým obec Brnířov navrhla stanovení místní úpravy provozu
na místní komunikaci umístěné na pozemku parc. č. 824/1 v: obci Brnířov. Požadováno bylo upravit
provoz na této pozemní komunikaci ve směru od silnice III. tř. č. 19011 svislou zákazovou dopravní
značkou B 1 spolu s dodatkovou tabulkou E 13 s textem MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU DO 3,5 t. Svůj
návrh odůvodnil navrhovatel následovně.
ad 1) a 2):
a) Účelem navrhovaného trvalého dopravního značení nebudou nijak dotčena práva, povinnosti
nebo zájmy osob. Právě naopak, jedná se o omezení vjezdu jiných vozidel a osob, které žádným
způsobem nesouvisí s navazujícími nemovitostmi, kde vlastníci těchto nemovitostí požádali obec
Brnířov o řešení neutichající situace pohybu osob se zřejmým zájmem vytvářet v místě cesty a
pozemků hluk, chaos, ohrožovat svou bezohlednou jízdou osoby se zde pohybující. Časté vjezdy
různých osobních vozidel, čtyřkolek, krosových motorek a v neposlední řadě i traktorů vedou obec
k tomuto záměru osazení dopravního značení. Domníváme se tedy, že tato žádost je ve veřejném
zájmu obce Brnířov a současně v zájmu všech vlastníků nemovitostí dotčených tímto opatřením.
b) Práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva vlastníků nemovitostí
v dotčené lokalitě rovněž nebudou dotčeny, neboť – dtto předešlý odstavec. Účelem trvalého
dopravního značení/omezení je zamezit vjezd k zahrádkářské kolonii jiným vozidlům než těm, které
zajišťují dopravní obsluhu v této lokalitě a mají zde svá vlastnická práva k pozemkům a
nemovitostem.
c) Dalším omezením tonáže je snaha zamezit vjezdu rozměrným vozidlům, protože střecha přilehlé
nemovitosti čp. 26 zasahuje do průjezdního profilu komunikace a existuje nebezpečí poškození této
nemovitosti.
Důvody uvedené v bodě 1) a 2) ve spojení s veřejným zájmem, jímž je bezpečnost provozu na
dotčené pozemní komunikaci, shledal zdejší správní orgán jako konkrétní a opodstatněné důvody
pro navržené omezení provozu.
Důvod uvedený v bodě c) je důvodem soukromým a není tedy ve veřejném zájmu, lze z něj však
dovodit veřejný zájem spočívající ve skutečnosti, že přesahující střecha domu je ohrožením
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bezpečnosti provozu na dotyčné místní komunikaci, tudíž důsledkem omezení vjezdu rozměrným
vozidlům bude ve své podstatě zmírnění tohoto ohrožení.
Na základě vlastní úvahy a vyjádření Policie České republiky – dopravního inspektorátu dospěl
zdejší správní orgán k závěru, že navržené dopravní značení je třeba pozměnit (dodatkové tabulky)
a doplnit o umístění dopravní značky B 1 s dodatkovou tabulkou také v opačném směru jízdy a
dopravních značek IS 9c s vyobrazením potřebných symbolů dopravních značek. Na tomto základě
zdejší správní orgán původní návrh dopravního značení sám doplnil.
Zdejší správní orgán ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona projednal předmětný návrh místních
úprav provozu na zájmových pozemních komunikací 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
místních úprav provozu na dotčených pozemních komunikacích.
Zdejší správní orgán shledal, že jsou dány a dostatečně prokázány konkrétní důvody pro omezení
provozu v dotčeném úseku zájmové pozemní komunikace a že je dostatečně prokázáno naplnění
účelu požadovaného záměru. Dále zdejší správní orgán shledal, že k dotyčným dopravním
opatřením má docházet z důvodu důležitého veřejného zájmu a že tato opatření nejsou šikanózní
ani samoúčelná.
A dále zdejší správní orgán ve své správní úvaze shledal, že všechny zákonem požadované
podmínky pro realizaci stanovení dotyčných místních úprav provozu na předmětných pozemních
komunikacích byly splněny.
Zdejší správní orgán nabyl přesvědčení, že předmětné místní 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 místní úpravy provozu na dotčených
pozemních komunikacích stanovit, tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto opatření obecné povahy.
Poučení:
Ve smyslu ustanovení § 171 správního řádu není závazné opatření obecné povahy právním
předpisem ani rozhodnutím.
Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat
opravný prostředek.
Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti
patnáctým dnem po jeho vyvěšení na úředních deskách Městského úřadu Domažlice.
Stanovení místních 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 místních úprav provozu na pozemních komunikacích, jde-li o světelné signály, příkazové a
zákazové 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 se dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona realizuje formou
opatření obecné povahy ve smyslu ustanovení § 171-174 správního řádu.
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Předmětné stanovení místních úprav provozu na zájmových pozemních komunikacích obsahuje i
jiné než uvedené druhy dopravních značek, neboť zdejší správní orgán se z důvodu celkové
přehlednosti daných dopravních opatření a v rámci efektivity svých správních postupů (procesní
ekonomie) rozhodl je zahrnout do opatření obecné povahy.
Zdejšímu správnímu orgánu nepřísluší zasahovat do majetkoprávního vypořádání mezi
navrhovatelem tohoto stanovení zajišťujícím osazení stanoveného dopravního značení a zařízení a
majetkovým správcem dotčené silnice (Správa a údržba silnic Plzeňského kraje). Přesto zdejší
správní orgán považuje za nutné uvést, že uvedené majetkoprávní vypořádání je maximálně
vhodné, neboť stanovené dopravní značení a zařízení se ve smyslu ustanovení § 12 zákona odst. 1
písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, stává
součástí dotčené pozemní komunikace.
Stanovení místních úprav provozu na dotčených pozemních komunikacích neopravňuje
navrhovatele k instalaci příslušné dopravní značky na dotčeném pozemku bez předchozího
ujednání s vlastníkem dotčeného pozemku o možnosti umístit na něm příslušnou dopravní značku.
Dne 22.04.2022 byl návrh dotyčného opatření obecné povahy Městským úřadem Domažlice a dne
21.04.2022 Obecním úřadem Brnířov vyvěšen na úředních deskách a v tomto návrhu byly dotčené
osoby vyzvány, aby ve stanovené lhůtě podávaly své připomínky a námitky.
Písemné připomínky ve smyslu ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu ani písemné námitky
ve smyslu ustanovení § 172 odst. 5 správního řádunebyly u zdejšího správního orgánu v dané věci
uplatněny.

Ing. Jan Koš
vedoucí odboru dopravy
Příloha (1 příloha)
1x fotosnímek situace s vyznačením stanovených místních úprav provozu na dotčených pozemních
komunikacích
Obdrží:
navrhovatel
Obec Brnířov, Brnířov čp. 41, 3454 06 Kdyně (doručí se prostřednictvím datové schránky)
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na vědomí
Plzeňský kraj, Škroupova čp. 18, 306 13 Plzeň, prostřednictvím Správy a údržby silnic Plzeňského
kraje, příspěvkové organizace, Koterovská čp. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (doručí se
prostřednictvím datové schránky)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice,
dopravní inspektorát, 344 15 Domažlice (doručí se prostřednictvím datové schránky)
další
Městský úřad Domažlice, náměstí Míru čp. 1, pracoviště U nemocnice čp. 579, 344 20 Domažlice
(k vyvěšení na úřední desce a podání zprávy zdejšímu správnímu orgánu o datu vyvěšení a sejmutí
této veřejné vyhlášky)
Obecní úřad Brnířov, Brnířov čp. 41, 345 06 Kdyně (k vyvěšení na úřední desce a podání zprávy
zdejšímu správnímu orgánu o datu vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky)
Toto opatření obecné povahy musí být ve smyslu ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu
vyvěšeno na úředních deskách úřadů dotčených obcí, a to po dobu nejméně 15 dní.
Úřední deska Městského úřadu Domažlice:

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

Současně Městský úřad Domažlice potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.
Razítko a podpis orgánu potvrzujícího vyvěšení a sejmutí této písemnosti:
________________________________________________________________________________
Úřední deska Obecního úřadu Brnířov:

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

Současně Obecní úřad Brnířov potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.
Razítko a podpis orgánu potvrzujícího vyvěšení a sejmutí této písemnosti:
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