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MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ  
Odbor dopravy 

Škroupova 5, 306 32    P L Z E Ň 
 

SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/391494/20    
Č.J.: MMP/391856/20   

 

 

 
V PLZNI DNE: 17.12.2020 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

opatření obecné povahy  
 

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 
 

 

Magistrát města Plzně - 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 (zákon 

o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na 

základě návrhu ze dne 17.12.2020, který podala právnická osoba BERGER BOHEMIA a. s., 

IČO 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň, kterou zastupuje právnická osoba 

SAFEROAD Czech Republic s.r.o., IČO 25229761, Plzeňská 666, 330 21  Líně - Sulkov, po 

předchozím projednání s dotčeným orgánem - Policií ČR, Městské ředitelství policie Plzeň, 

Územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát č.j. KRPP-53194-1/ČJ-2020-030506-2, ze 

dne 15. května 2020 aktualizované dne 16. prosince 2020 podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona 

o silničním provozu 

 

s t a n o v í 

 

přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci: 

 

silnice č. III/180 50 V Radčicích, v Plzni  

- dopravní značka č. B20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ – „30“ a dodatková tabulka č. E5 

„Nejvyšší povolená hmotnost“ – „12 t“ a dodatková tabulka č. E13 „06–18 HOD“ bude 

osazena: 

ve směru jízdy od Plzně do Malesic 

• pod dopravní značku č. IZ4a „Obec“ „PLZEŇ – RADČICE“ 

• za křižovatkou s ulicí Košutecká 

• za křižovatkou s ulicí Družstevníků 

• za křižovatkou s ulicí Prašná 

• za křižovatkou s ulicí Na Jívách 

• za křižovatkou s ulicí Ke Kyjovu 

• za křižovatkou s ulicí Jarní 

ve směru jízdy od Malesic do Plzně  

• za křižovatkou s ulicí Rolní 

• za křižovatkou s ulicí Jarní 

• za křižovatkou s ulicí Ke Kyjovu 

• za křižovatkou s ulicí Jilmová 

• za křižovatkou s ulicí Prašná 

• za křižovatkou s ulicí Družstevníků 

• za křižovatkou s ulicí Košutecká 
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z důvodu: realizace akce „Plzeň – Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – 

Karlovarská 

– snížení rychlosti vozidel stavby při průjezdu obcí Plzeň – Radčice 

 

v termínu: 4. 1. 2021 – 31. 3. 2021 

 

dle přiložené odsouhlasené situace DIO (1x), která tvoří přílohu tohoto stanovení, za 

splnění následujících podmínek: 

 

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu: 

 

• Po ukončení stavebních prací bude přechodné dopravní značení odstraněno. 

• Provoz bude v případě potřeby řízen osobami poučenými a náležitě vybavenými podle 

zákona o silničním provozu a vyhlášky Ministerstva dopravy č.294/2015 Sb., kterou 

se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. 

• Osazení dopravního značení provede profesně způsobilá osoba dle Zásad pro označování 

pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66 „Zásady pro označování pracovních 

míst na pozemních komunikacích“ schválených Ministerstvem dopravy pod č.j. 21/2015-

120-TN/1, ze dne 12.3.2015. 

• Den osazení a demontáže dopravního opatření nahlásí žadatel minimálně 3 dny 

předem silničnímu správnímu úřadu, dále na odbor dopravy Magistrátu města Plzně, 

tel. 37 803 4322 a na Policii ČR, MŘ Policie Plzeň-DI tel. 974 325 129 (128) k provedení 

případné kontroly osazení stanoveného dopravního značení. 

Toto opatření obecné povahy nenahrazuje povolení příslušného silničního správního úřadu.  

 

 

Odůvodnění 

 

Dne 17.12.2020 podala právnická osoba BERGER BOHEMIA a. s., IČO 45357269, 

Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň, kterou zastupuje právnická osoba SAFEROAD Czech 

Republic s.r.o., IČO 25229761, Plzeňská 666, 330 21 Líně – Sulkov zdejšímu správnímu 

orgánu návrh na stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/180 50 V Radčicích. 

  

V návrhu byl uveden konkrétní důvod, proč by měl být provoz navrhovaným způsobem omezen, 

a k návrhu byla připojena grafická příloha dopravního opatření.  

 

Na podkladě návrhu a souhlasného stanoviska Policie ČR dospěl zdejší správní orgán k závěru, 

že vydá toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena výše uvedená přechodná úprava 

provozu. Správní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 odst. 1 písm. c) 

zákona o silničním provozu po písemném vyjádření příslušného orgánu policie jako opatření 

obecné povahy postupem dle části šesté správního řádu. 

 

 

 

Poučení 

 

Podle § 173 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
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„správní řád“) proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 

správního řádu lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy posoudit v přezkumném 

řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření obecné 

povahy. 

 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Roman KOČÍ, MBA, MSc 

vedoucí Odboru dopravy 

Magistrátu města Plzně 

 

 

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů (15.den je dnem zveřejnění) na úřední 

desce Magistrátu města Plzně. Zároveň musí být zveřejněna způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. 

 

Obdrží k zveřejnění a následné navrácení potvrzeného opatření:  

• MMP, Odbor správních činností, nám. Republiky č.p. 1/1, 306 32 Plzeň 1  

 

Dále obdrží: 

• Žadatel: BERGER BOHEMIA a. s., IČO 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň, 

kterého zastupuje SAFEROAD Czech Republic s.r.o., IČO 25229761, Plzeňská 666, 330 21 

Líně – Sulkov 

• Policie ČR, Městské ředitelství policie Plzeň, územní odbor vnější služby, dopravní 

inspektorát Plzeň, U Borského parku 20, 306 11 Plzeň 

• Plzeňský kraj, P.O.BOX 313, Škroupova 18, 306 13 Plzeň zastoupený Správou a údržbou 

silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň (okres 

Plzeň-město) 

• ÚMO Plzeň 7 - Radčice, V Radčicích 9, 322 00 Plzeň 

 

 

 

 

Příloha: 1x DIO 
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