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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Místní úprava provozu na pozemní komunikaci

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně 
a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) zákona     
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na 
základě návrhu právnické osoby, společnosti COLAS CZ, a.s., se sídlem Rubeška 
215/1, Vysočany, 19000 Praha 9, IČ 26177005, ze dne 20. 2. 2023                                                                        

zveřejňuje záměr na stanovení místní úpravy provozu podle ust. § 77 odst. 1 
písm. b) zákona o silničním provozu, na silnici I/22 (ul. Komenského a 
Strakonická) obci Horažďovice, v místě křižovatky silnice I/22 (ul. Komenského 
a Strakonická) a (MK)  místní komunikací (ul. Jiřího z Poděbrad a Zářečská), 
v úseku cca km 69,129 – 69,214 provozního staničení silnice I/22,  v rámci akce 
„Mobilita pro všechny – Úprava přechodů pro chodce s omezenou schopností 
pohybu a orientace – změna přechodu č.2, č.3, č.5“, za účelem zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu doplněním svislého, vodorovného  dopravního   
značení, dopravního zařízení a následného uvedení předmětného úseku do 
souladu s platnou vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích.

Odůvodnění

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 
20. 2. 2023 podnět společnosti COLAS CZ, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, 
Vysočany, 19000 Praha 9, IČ 26177005, ke stanovení místní úpravy provozu na 
silnici I/22 (ul. Komenského a Strakonická) obci Horažďovice, v úseku cca km 69,129 
– 69,214 provozního staničení silnice I/22, v rámci akce „Mobilita pro všechny – 
Úprava přechodů pro chodce s omezenou schopností pohybu a orientace – změna 
přechodu č.2, č.3, č.5“, doplněním svislého a vodorovného dopravního značení, za 
účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu úpravou dopravního značení 
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v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích.  Navržené dopravní značení dle ust. § 77 odst. 2 písm. b) 
zákona o silničním provozu, bylo odsouhlaseno dotčeným orgánem, tj. Policií ČR, 
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor služby dopravní policie, 
stanoviskem ze dne 13. 2. 2023, pod č.j.:KRPP-17949-2/ČJ-2023-0300DP a to za 
účelem úpravy silnice I.tř. v obcí Horažďovice, na území Plzeňského kraje.

Výzva
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v souladu 
s ust. § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“) s odkazem na ust. § 177 odst. 1 správního řádu 
vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly připomínky 
nebo námitky, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. 

Poučení
K návrhu opatření obecné povahy může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo 
zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního 
orgánu písemné připomínky. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo 
zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné 
povahy přímo dotčeny, mohou rovněž podat proti návrhu opatření obecné povahy 
písemné odůvodněné námitky ke zdejšímu správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode 
dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. Nechá-li se některá osoba 
zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.

Příloha
1) 2 x situace DIO 

Mgr. Dušan Pakandl 
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

podepsáno elektronicky

Toto opatření obecné povahy musí být zveřejněno na úřední desce:
• Krajského úřadu Plzeňského kraje
• Městského úřadu Horažďovice 

a musí být vyvěšeno na dobu nejméně 15 - ti dnů (15. den je dnem zveřejnění), současně 
bude písemnost zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

Vyvěšeno dne:............................................Sejmuto dne: …………..............…….
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Obdrží k zveřejnění na úřední desce
 Krajský úřad Plzeňského kraje, zde 
 Město Horažďovice, Mírové nám. 1, 34101 Horažďovice - úřední deska
      
Na vědomí 
 Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, Mírové náměstí 1, 34101 

Horažďovice
 Policie ČR, KŘ policie Plzeňského kraje, odbor služby dopravní policie, Nádražní 

2, 30628 Plzeň
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 37, 30100 Plzeň
 vlastní k založení do spisu
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