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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek č.9/2018
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy, jako příslušný správní úřad ve smyslu § 124 odst. 6 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon
o silničním provozu“) na základě podané žádosti, po předchozím vyjádření Policie České republiky
Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje dopravní inspektorát Sokolov a v souladu
s ustanovením § 171 a následně § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“) zveřejňuje návrh opatření obecné povahy, kterým stanovuje
Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích
podle § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5) zákona o silničním provozu, na základě „Upozornění ve smyslu
ustanovení § 15, zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky“ Policií České republiky, Krajské
ředitelství policie Karlovarského kraje, DI Sokolov čj. KRPK-87-17/ČJ-2018-190906 ze dne 30.3.2018
a čj. KRPK-87-17.2/ČJ-2018-190906 ze dne 27.4.2018.
Místní úpravu provozu v katastru obce

Sokolov

Místo umístění dopravního zařízení: Sokolov, ul. Závodu míru – výjezd od Penny marketu - zamezení
vjezdu do prostoru dvou krajních parkovacích stání a osazení dopravního zařízení – dopravní zrcadlo na
pozemku p. č. 1522 v katastrálním území a obci Sokolov
Stanovená úprava provozu je vázána na následující podmínky:
- umístění dopravního zařízení - dopravní zrcadlo naproti výjezdu z parkoviště Penny marketu na
pozemku p. č. 1522 v katastrálním území a obci Sokolov dle přiložené dokumentace,
- umístění dopravního zařízení – vodících obrubníků v barvě červená, bílá na pozemku p. č. 1522
v katastrálním území a obci Sokolov k zamezení vjezdu do prostoru dvou krajních parkovacích
stání cca 25 m2 dle přiložené dokumentace,
- místní úprava bude provedena do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti opatření obecné povahy,
- platnost se stanovuje na dobu neurčitou,
- za údržbu a náležitý stav dopravního značení odpovídá vlastník komunikace Město Sokolov,
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov,
- instalaci dopravního zařízení provede odborně způsobilá právnická nebo fyzická osoba dle
grafické přílohy, která tvoří nedílnou součást tohoto stanovení místní úpravy provozu a je ověřena
Policií ČR DI Sokolov.

Odůvodnění
Dne 23.4.2018 byla podána žádost Města Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov zastoupeného
odborem správy majetku o stanovení místní úpravy provozu v ul. Závodu míru na výjezdu z parkoviště
u Penny marketu. K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření „Upozornění ve smyslu ustanovení § 15,
zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky“ Policie České republiky Krajské ředitelství policie
Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát Sokolov pod čj. KRPK-87-17/ČJ-2018-190906 ze dne
30.3.2018. Policie ČR upozorňuje na komunikační závadu - nevyhovující rozhledové poměry v místě
připojení účelové komunikace (p.p.č. 2501/72 – parkoviště Penny marketu) na místní komunikaci Závodu
míru v Sokolově. Popis komunikační závady – vozidla vyjíždějící z parkoviště Penny marketu do ulice
Závodu míru v Sokolově nemají dostatečný rozhled vlevo, do rozhledových poměrů zasahují vozidla
stojící v parkovacím pásu, v současnosti délka rozhledu v místě výjezdu z parkoviště Penny marketu
neodpovídá ani délce rozhledu pro zastavení (brzdné dráze vozidla) dle tabulky 7 ČSN 73 6110 Z1.
Zároveň Policie ČR uvádí návrh na zlepšení rozhledových poměrů – vytvořit zábor v délce min. 5 m
v parkovacím pásu (odstranění 2 parkovacích stání v blízkosti místa napojení účelové komunikace na
místní komunikaci). Uvedeným dojde k navýšení délky rozhledového trojúhelníku = zlepšení podmínek
pro bezpečné připojení, umístění kruhového odrazového zrcadla o průměru 0,9 m dle situace. V žádosti
Města Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov zastoupeného odborem správy majetku ze dne
23.4.2018 bylo požádáno pouze o umístění dopravního zařízení – dopravního zrcadla. Proto si správní
orgán dne 26.4.2018 vyžádal vyjádření Policie České republiky Krajské ředitelství policie Karlovarského
kraje, Dopravní inspektorát Sokolov z důvodu absence žádosti na zamezení vjezdu do prostoru dvou
krajních parkovacích stání. Dne 9.5.2018 obdržel správní orgán stanovisko čj. KRPK-87-17.2/ČJ-2018190906 ze dne 27.4.2018. Ve stanovisku se uvádí: Parkoviště Penny marketu v ulici Závodu míru svou
kapacitou přesahuje 50 parkovacích stání. Z uvedeného důvodu musí v místě napojení do ulice Závodu
míru splňovat rozhledové poměry podle ČSN 73 6102 (viz. Čl. 7.4.1 ČSN 73 6056). Z vynesených
rozhledových poměrů dle ČSN 73 6102 Z1 je zřejmé, že délku rozhledového trojúhelníku Xc = 65 m není
možné dosáhnout, aniž by došlo k odstranění všech kolmých parkovacích stání. Avšak rozhledové poměry
pro zastavení Dz = 35 m je možné dosáhnout odstraněním cca 2 parkovacích stání. Zajištění
rozhledových poměrů pro zastavení neumožní bezpečný výjezd z parkoviště, ale mohou pomoci předejít
některým dopravním nehodám, případně zmírnit následky dopravních nehod. Uvedené rozhledové poměry
pro zastavení zajistí nejen rozhled vozidel vyjíždějících z parkoviště do ulice Závodu míru, ale umožní i
rozhled z vozidla jedoucího po ulici Závodu míru na vozidlo stojící na sjezdu z parkoviště Penny marketu,
což v současnosti není dosaženo např. přes zaparkované užitkové vozidlo stojící na krajním stání.
Odrazové zrcadlo může zlepšit dopravní situaci v daném místě. V daném úseku ale odrazové zrcadlo
poskytuje omezený výhled na provoz na úseku pozorované komunikace a na jeho okolí a zobrazuje tuto
situaci zmenšeně a stranově obráceně. Zvláště za snížené viditelnosti, tj. v noci, za mlhy, deště apod. není
snadné analyzovat dopravní situaci, neboť pozornost řidiče upoutávají světla vozidel. Z tohoto důvodu je
v odrazovém zrcadle těžké odhadnout vzdálenost a rychlost pozorovaných vozidel. Je proto vždy nutné
zkoumat, zda potřebné rozhledové pole pro řidiče na příjezdové komunikaci nelze zajistit jiným
způsobem. Správní orgán posoudil všechny podklady pro stanovení místní úpravy provozu a konstatuje,
že provedením úprav navrhovaných Policií ČR v místě připojení účelové komunikace (p. p. č. 2501/72 –
parkoviště Penny marketu) na místní komunikaci Závodu míru v Sokolově dojde k zajištění
bezpečnějších rozhledových poměrů na výjezdu z parkoviště Penny marketu.
Dopravní zařízení – dopravní zrcadlo a umístění vodících obrubníků do prostoru dvou krajních
parkovacích stání, je umístěno z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
Poučení
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (ustanovení
§ 173 odst.1, správního řádu).

Dle ustanovení § 173 odst. 2, správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný
prostředek.

a v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu
vyzývá
dotčené osoby, jejichž práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu
opatření obecné povahy odůvodněné námitky nebo připomínky. S ohledem na ustanovení § 172
odst. 4 správního řádu, se připomínky podávají v písemné podobě a musí splňovat náležitosti podání dle
§ 37 správního řádu. V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 a 5, v návaznosti na § 39 odst. 1 správního
řádu je stanovena pro podání písemných námitek a připomínek lhůta 30 dnů od zveřejnění návrhu
opatření obecné povahy zaslaných na adresu:
Městský úřad Sokolov, Odbor dopravy, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Do písemného návrhu stanovení místní úpravy provozu je možno nahlédnout na uvedené adrese,
v kanceláří č. B.1.19 v pondělí a ve středu v době od 08.00 – 11.00 hodin a od 13.00 – 17.00 hodin,
v jiné dny po telefonické dohodě.
V elektronické podobě je návrh opatření obecné povahy zveřejněn na elektronické vývěsce Města
Sokolov na adrese www.sokolov.cz.
Sokolov dne 14.5.2018
Otisk razítka
Lada Tomášková v. r.
oprávněná úřední osoba
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