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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích č.7/2018
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“) stanovuje
Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích
podle § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5) zákona o silničním provozu, na základě podané žádosti Město
Kynšperk nad Ohří, IČO 00259454, Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří dne
4.4.2018 a po předchozím vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského
kraje, DI Sokolov čj. KRPK-19586/ČJ-2018-190906 ze dne 12.3.2018.
Místní úpravu provozu v katastru obce

Kynšperk nad Ohří

Důvod a místo umístění dopravního značení: Kynšperk nad Ohří, ul. Jana A. Komenského – parkoviště
s parkovacím kotoučkem
Stanovená úprava provozu je vázána na následující podmínky:
- umístění svislého dopravního značení v ul. Jana A. Komenského před č.p. 221 a před bývalou
farou dle předložené ověřené situace,
- 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 žadatel,
- instalaci dopravního značení 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,
- provedení a umístění svislého a vodorovného dopravního značení musí být v souladu
s ustanovením zákona o silničním provozu a vyhlášky 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla
silničního provozu na pozemních komunikacích.

Odůvodnění
Dne 4.4.2018 byla podána žádost Město Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221/13, 357 51
Kynšperk nad Ohří o stanovení místní úpravy provozu v ul. Jana A. Komenského před č.p. 221 a před
bývalou farou. K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření a situace odsouhlasená a ověřená Policií České
republiky Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát Sokolov pod čj. KRPK19586/ČJ-2018-190906 ze dne 12.3.2018. Dopravní značení je osazeno z důvodu umožnění krátkodobého
parkování návštěvníků Městského úřadu Kynšperk nad Ohří.
Dne 9.4.2018 byla na úřední desce Města Sokolov a Kynšperk nad Ohří vyvěšena Veřejná vyhláškaoznámení o návrhu opatření obecné povahy č. 7/2018. Dotčeným osobám byla dána lhůta 30 dnů od
zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, aby k návrhu opatření obecné povahy podaly připomínky a
námitky v písemné podobě.
Návrh stanovení místní úpravy provozu v ul. Jana A. Komenského před čp. 221 a před bývalou farou se
přímo dotýkal žadatele Město Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad
Ohří vlastníka pozemních komunikací – parkovišť, dále občanů bydlících v okolních ulicích a dále
kteréhokoliv účastníka silničního provozu na pozemních komunikacích.
V daném termínu bylo podáno 21 písemných námitek dotčených osob – Alena Šimková, Pavel Šimek,
Peter Herák, Ján Varecha, Jaroslava Varechová, Vladimíra Pencová, Petra Pencová, Iveta Růžičková,
Helena Lhotová, Autodíly Roman – Roman Malhocký, Pavel Rozmuš, Helga Všetečková, Ferdidant
Bláha, Marie Halpernová, Markéta Salabová, Tomáš Salaba, Jaroslav Poul, Kateřina Hošková, Vladimíra
Růžičková, Bohumil Žižka, Petr Tomáš.
Správní orgán požádal dne 29.5.2018 dle § 172 odst. 5 správního řádu vlastníka komunikace – parkovišť
o stanovisko. Stanovisko vlastníka komunikace – parkovišť bylo doručeno dne 25.6.2018 pod čj.
03323/18/MO. Po prostudování všech podkladů pro stanovení místní úpravy provozu Kynšperk nad Ohří,
ul. Jana A. Komenského – parkoviště s parkovacím kotoučkem Opatřením obecné povahy č.7/2018
správní orgán rozhodl tak, jak je ve výroku Opatření obecné povahy č. 7/2018 uvedeno a stanovil ke dni
10.7.2018 místní úpravu provozu v ul. Jan A. Komenského před čp.221 a před bývalou farou, Kynšperk
nad Ohří.
Rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu opatření obecné povahy č.7/2018
Námitky dotčených osob Alena Šimková, Pavel Šimek, Peter Herák, Ján Varecha, Jaroslava Varechová,
Vladimíra Pencová, Petra Pencová, Iveta Růžičková, Helena Lhotová, Autodíly Roman – Roman
Malhocký, Pavel Rozmuš, Helga Všetečková, Ferdidant Bláha, Marie Halpernová, Markéta Salabová,
Tomáš Salaba, Jaroslav Poul, Kateřina Hošková, Vladimíra Růžičková, Bohumil Žižka:
„Důvodem opatření obecné povahy je podle žadatele města Kynšperk nad Ohří, IČO: 00259454, zajištění
krátkodobého stání pro návštěvníky Městského úřadu Kynšperk nad Ohří. Takový důvod je zcela
neopodstatněný, neboť dopravním značením má dojít touto projednávanou úpravou k omezení parkování
v ul. Jana A. Komenského, v počtu čtyř parkovacích míst, ačkoliv takové opatření dopravní situace
nevyžaduje. Město Kynšperk nad Ohří není obcí s rozšířenou působností a agenda kterou město vykonává
není nikdy důvodem pro takový nápor návštěv, aby byla nutná navrhovaná změna, která zasahuje do práv
rezidentů v této části obce. Již v současné době nejsou prakticky žádná jiná parkovací místa pro
obyvatele ul. Maxima Gorkého, Na Příkopech, Dlouhá, Mistra Jana Husa, Zámecká, Strmá a dalších
ulic. Mimo tuto skutečnost je v současné době projednávána další podobná žádost o opatření obecné
povahy Města Kynšperk nad Ohří vedená vaším správním orgánem pod číslem spisu :
MUSO/31020/2018/OD/LATO, kde se jedná o dalších dvanáct míst v ul. Maxima Gorkého. Město
Kynšperk nad Ohří se tímto způsobem snaží o likvidaci parkovacích míst pro obyvatele této části
Kynšperka nad Ohří. Z fotodokumentace která je součástí obou uvedených spisů a byla tak doložena

k rozhodnutí správnímu orgánu je zřejmá skutečnost, že není potřeba provádět změnu vedoucí k rezervaci
parkovacích míst, neboť na doložené fotodokumentaci je zřejmé, že ani v době pořízení nebyla parkovací
místa v obou případech obsazena. Mimo to je z fotodokumentace zřejmé, že zde město Kynšperk nad Ohří
toleruje parkování nákladních vozidel, která do této části obce mají zakázaný vjezd. Požadovaným
omezením by došlo k vytlačení zde zaparkovaných vozidel rezidentů a tato by se přesunula do již nyní
přetížených ulic. Vzhledem k nepotřebnému navrhovanému opatření města, by obě parkoviště zůstávala
oproti přetíženým ulicím prázdná.
Navrhuji provedení místního šetření před vydáním rozhodnutí ve věci a to včetně dopravní situace
v okolních ulicích“.
Rozhodnutí o námitce:
Námitky dotčených osob Alena Šimková, Pavel Šimek, Peter Herák, Ján Varecha, Jaroslava Varechová,
Vladimíra Pencová, Petra Pencová, Iveta Růžičková, Helena Lhotová, Autodíly Roman – Roman
Malhocký, Pavel Rozmuš, Helga Všetečková, Ferdidant Bláha, Marie Halpernová, Markéta Salabová,
Tomáš Salaba, Jaroslav Poul, Kateřina Hošková, Vladimíra Růžičková, Bohumil Žižka, se zamítají.
Odůvodnění:
Město Kynšperk nad Ohří jako vlastník komunikací – parkovišť podalo dne 4.4.2018 žádost o stanovení
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích umístěním svislého dopravního značení IP 13b
„Parkoviště s parkovacím kotoučkem“ doplněné dodatkovou tabulkou E 13 s textem „PO-PÁ 7-17 HOD
60 MIN“. Správní orgán na základě žádosti vydal Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzvu k uplatnění připomínek nebo
námitek č.7/2018. Správní orgán před vydáním Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzvu k uplatnění připomínek nebo námitek
č.7/2018 neshledal důvod dle § 172 odst. 3 pro veřejné projednání návrhu. Zhodnotil, že vlastník
komunikací – parkovišť má dostatečný přehled o stavu obsazenosti a využívání parkovacích stání během
pracovního týdne v ul. Jana A. Komenského, Kynšperk nad Ohří a proto dne 9.4.2018 byla na úřední
desce Města Sokolov a Kynšperk nad Ohří vyvěšena Veřejná vyhláška-oznámení o návrhu opatření
obecné povahy č. 7/2018. Dotčeným osobám byla dána lhůta 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření
obecné povahy, aby k návrhu opatření obecné povahy podaly připomínky a námitky v písemné podobě.
V zákonném termínu bylo doručeno správnímu orgánu 21 písemných námitek dotčených osob
uplatněných k návrhu opatření obecné povahy č.7/2018. Správní orgán požádal dne 29.5.2018 dle § 172
odst. 5 správního řádu vlastníka komunikace – parkovišť o stanovisko. Stanovisko vlastníka komunikace
– parkovišť bylo doručeno dne 25.6.2018 pod čj. 03323/18/MO. Město Kynšperk nad Ohří vlastník
komunikací – parkovišť ve svém stanovisku uvádí, že sice není obcí s rozšířenou působností, ale „je obcí
s pověřeným obecním úřadem a vykonává celou řadu agend v přenesené působnosti, jako namátkou
stavební úřad pro celý správní obvod Kynšperk nad Ohří, Šabina, Libavské Údolí, Kaceřov, stejně tak
OSPOD, matrika, orgán ochrany přírody, dále evidence obyvatel s kontaktními místy CzechPoint.
V budově je dále umístěna podatelna, pokladna pro placení všech plateb od občanů, celý majetkový
odbor s agendou péče o majetek města, vč. pronájmu bytů, pozemků atd. Je tedy naprosto logické, že se
koncentruje do centra doprava ze všech částí Kynšperka nad Ohří, jeho místních částí Kamenný Dvůr,
Zlatá, Štědrá, Liboc, Chotíkov, Dvorečky a dále i z obcí správního obvodu úřadu a pošty. V situacích, kdy
jsou parkovací místa před úřadem a poštou dlouhodobě obsazena soukromými vozidly, která zde stojí
několik týdnů až měsíců, dochází pak k mnoha konfliktním situacím. Fotografie, které byly přiloženy
k žádostem, nemají dokumentovat stav obsazení parkovacích míst, ale jsou staženy aplikací Google map
pouze pro přesné určení místa.“ Vlastník komunikací – parkovišť v případě žádosti o umístění svislého
dopravního značení IP 13b „Parkoviště s parkovacím kotoučkem“ doplněné dodatkovou tabulkou E 13 s
textem „PO-PÁ 7-17 HOD 60 MIN“ hledal kompromis v případě parkování vozidel rezidentů a časovým
omezením umožnil parkování jak návštěvníkům úřadu, poštovního úřadu a Kostela Nanebevzetí Panny

Marie v rozmezí 7-17 hodin, tak poté umožnění parkování na těchto místech ve večerních hodinách
rezidentům. Mnohá centra měst nejsou uzpůsobena pro dlouhodobé stání a odstavování vozidel. Pouze
v případě rekonstrukcí veřejných budov je potřeba zajistit parkovací stání pro návštěvníky budovy a
osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. V normě ČSN 736110 Projektování místních
komunikací v čl. 14 Dopravní plochy, v tabulce 34 se uvádí výpočet parkovacích ploch, které musí
stavebník zajistit. V případě města Kynšperk nad Ohří mohou rezidenti parkovat v okolních ulicích a jak
je uvedeno ve stanovisku vlastníka komunikací – parkovišť, plochy pro odstavení vozidel se nacházejí na
náměstí 5. května nebo plocha parkoviště u tenisových kurtů. Správní orgán posoudil všechny podklady a
vyhodnotil námitky proti návrhu opatření obecné povahy č. 7/2018 a námitky zamítl jako neopodstatněné
i z důvodu, že v normě ČSN 736110 Projektování místních komunikací se v čl. 14.1.21 uvádí: „ v
centrálních částech obcí je účelné regulovat poptávku po parkování, zejména poptávku po parkování
dlouhodobém, omezením doby parkování (obvykle na 1 až 2 hodiny, případně podle lokality a místních
podmínek i méně) a dále zpoplatněním, v odůvodněných případech je možno redukovat i poptávky po
odstavování.“ Správní orgán vyhodnotil všechny podklady i doručené námitky dotčených osob a rozhodl
o stanovení místní úpravy provozu Opatřením obecné povahy č.7/2018.
Námitka dotčené osoby Petr Tomáš:
„Důvodem opatření obecné povahy je podle žadatele města Kynšperk nad Ohří, IČO: 00259454, zajištění
krátkodobého stání pro návštěvníky Městského úřadu Kynšperk nad Ohří. Takový důvod je zcela
neopodstatněný, neboť dopravním značením má dojít touto projednávanou úpravou k omezení parkování
v ul. Jana A. Komenského, v počtu čtyř parkovacích míst, ačkoliv takové opatření dopravní situace
nevyžaduje. Město Kynšperk nad Ohří není obcí s rozšířenou působností a agenda kterou město vykonává
není nikdy důvodem pro takový nápor návštěv, aby byla nutná navrhovaná změna, která zasahuje do práv
rezidentů v této části obce. Již v současné době nejsou prakticky žádná jiná parkovací místa pro
obyvatele ul. Maxima Gorkého, Na Příkopech, Dlouhá, Mistra Jana Husa, Zámecká, Strmá a dalších
ulic. Mimo tuto skutečnost je v současné době projednávána další podobná žádost o opatření obecné
povahy Města Kynšperk nad Ohří vedená vaším správním orgánem pod číslem spisu :
MUSO/31020/2018/OD/LATO, kde se jedná o dalších dvanáct míst v ul. Maxima Gorkého. Město
Kynšperk nad Ohří se tímto způsobem snaží o likvidaci parkovacích míst pro obyvatele této části
Kynšperka nad Ohří. Z fotodokumentace která je součástí obou uvedených spisů a byla tak doložena k
rozhodnutí správnímu orgánu je zřejmá skutečnost, že není potřeba provádět změnu vedoucí k rezervaci
parkovacích míst, neboť na doložené fotodokumentaci je zřejmé, že ani v době pořízení nebyla parkovací
místa v obou případech obsazena. Mimo to je z fotodokumentace zřejmé, že zde město Kynšperk nad Ohří
toleruje parkování nákladních vozidel, která do této části obce mají zakázaný vjezd. Požadovaným
omezením by došlo k vytlačení zde zaparkovaných vozidel rezidentů a tato by se přesunula do již nyní
přetížených ulic. Vzhledem k nepotřebnému navrhovanému opatření města, by obě parkoviště zůstávala
oproti přetíženým ulicím prázdná.
S uvedeným návrhem opatření obecné povahy nesouhlasí celá řada osob jejichž zájmy se opatření přímo
dotýká ať už jako obyvatel přilehlých ulic, nájemců objektů, nebo jinak. Není však nikdo, kdo by takové
opatření upotřebil.
Navrhuji provedení místního šetření před vydáním rozhodnutí ve věci a to včetně dopravní situace v
okolních ulicích a následné zamítnutí návrhu žadatele jako dostatečně neodůvodněného“.
Rozhodnutí o námitce:
Námitka dotčené osoby Petr Tomáš se zamítá.
Odůvodnění:
Město Kynšperk nad Ohří jako vlastník komunikací – parkovišť podalo dne 4.4.2018 žádost o stanovení
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích umístěním svislého dopravního značení IP 13b

„Parkoviště s parkovacím kotoučkem“ doplněné dodatkovou tabulkou E 13 s textem „PO-PÁ 7-17 HOD
60 MIN“. Správní orgán na základě žádosti vydal Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzvu k uplatnění připomínek nebo
námitek č.7/2018. Správní orgán před vydáním Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzvu k uplatnění připomínek nebo námitek
č.7/2018 neshledal důvod dle § 172 odst. 3 pro veřejné projednání návrhu. Zhodnotil, že vlastník
komunikací – parkovišť má dostatečný přehled o stavu obsazenosti a využívání parkovacích stání během
pracovního týdne v ul. Jana A. Komenského, Kynšperk nad Ohří a proto dne 9.4.2018 byla na úřední
desce Města Sokolov a Kynšperk nad Ohří vyvěšena Veřejná vyhláška-oznámení o návrhu opatření
obecné povahy č. 7/2018. Dotčeným osobám byla dána lhůta 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření
obecné povahy, aby k návrhu opatření obecné povahy podaly připomínky a námitky v písemné podobě. V
zákonném termínu bylo doručeno správnímu orgánu 21 písemných námitek dotčených osob uplatněných
k návrhu opatření obecné povahy č.7/2018. Správní orgán požádal dne 29.5.2018 dle § 172 odst. 5
správního řádu vlastníka komunikace – parkovišť o stanovisko. Stanovisko vlastníka komunikace –
parkovišť bylo doručeno dne 25.6.2018 pod čj. 03323/18/MO. Město Kynšperk nad Ohří vlastník
komunikací – parkovišť ve svém stanovisku uvádí, že sice není obcí s rozšířenou působností, ale „je obcí
s pověřeným obecním úřadem a vykonává celou řadu agend v přenesené působnosti, jako namátkou
stavební úřad pro celý správní obvod Kynšperk nad Ohří, Šabina, Libavské Údolí, Kaceřov, stejně tak
OSPOD, matrika, orgán ochrany přírody, dále evidence obyvatel s kontaktními místy CzechPoint. V
budově je dále umístěna podatelna, pokladna pro placení všech plateb od občanů, celý majetkový odbor s
agendou péče o majetek města, vč. pronájmu bytů, pozemků atd. Je tedy naprosto logické, že se
koncentruje do centra doprava ze všech částí Kynšperka nad Ohří, jeho místních částí Kamenný Dvůr,
Zlatá, Štědrá, Liboc, Chotíkov, Dvorečky a dále i z obcí správního obvodu úřadu a pošty. V situacích, kdy
jsou parkovací místa před úřadem a poštou dlouhodobě obsazena soukromými vozidly, která zde stojí
několik týdnů až měsíců, dochází pak k mnoha konfliktním situacím. Fotografie, které byly přiloženy k
žádostem, nemají dokumentovat stav obsazení parkovacích míst, ale jsou staženy aplikací Google map
pouze pro přezné určení místa.“ Vlastník komunikací – parkovišť v případě žádosti o umístění svislého
dopravního značení IP 13b „Parkoviště s parkovacím kotoučkem“ doplněné dodatkovou tabulkou E 13 s
textem „PO-PÁ 7-17 HOD 60 MIN“ hledal kompromis v případě parkování vozidel rezidentů a časovým
omezením umožnil parkování jak návštěvníkům úřadu, poštovního úřadu a Kostela Nanebevzetí Panny
Marie v rozmezí 7-17 hodin, tak poté umožnění parkování na těchto místech ve večerních hodinách
rezidentům. Mnohá centra měst nejsou uzpůsobena pro dlouhodobé stání a odstavování vozidel. Pouze v
případě rekonstrukcí veřejných budov je potřeba zajistit parkovací stání pro návštěvníky budovy a osoby
se sníženou schopností pohybu a orientace. V normě ČSN 736110 Projektování místních komunikací v čl.
14 Dopravní plochy, v tabulce 34 se uvádí výpočet parkovacích ploch, které musí stavebník zajistit.
V případě města Kynšperk na Ohří mohou rezidenti parkovat v okolních ulicích a jak je uvedeno ve
stanovisku vlastníka komunikací – parkovišť, plochy pro odstavení vozidel se nacházejí na náměstí 5.
května nebo plocha parkoviště u tenisových kurtů. Správní orgán posoudil všechny podklady a vyhodnotil
námitky proti návrhu opatření obecné povahy č. 7/2018 a námitky zamítl jako neopodstatněné i z důvodu,
že v normě ČSN 736110 Projektování místních komunikací se v čl. 14.1.21 uvádí: „ v centrálních
částech obcí je účelné regulovat poptávku po parkování, zejména poptávku po parkování dlouhodobém,
omezením doby parkování (obvykle na 1 až 2 hodiny, případně podle lokality a místních podmínek i
méně) a dále zpoplatněním, v odůvodněných případech je možno redukovat i poptávky po odstavování.“
Správní orgán vyhodnotil všechny podklady i doručené námitky dotčených osob a rozhodl o stanovení
místní úpravy provozu Opatřením obecné povahy č.7/2018.

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.
Sokolov dne 10.7.2018
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