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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích č.8/2018
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
5.4.2018 a po předchozím vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského
kraje, DI Sokolov čj. KRPK-19834/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. Maxima Gorkého – parkoviště
s parkovacím kotoučkem
Stanovená úprava provozu je vázána na následující podmínky:
- umístění svislého dopravního značení v ul. Maxima Gorkého, Kynšperk nad Ohří 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 5.4.2018 byla podána žádost Město Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221/13, 357 51
Kynšperk nad Ohří o stanovení místní úpravy provozu v ul. Maxima Gorkého, Kynšperk nad Ohří.
K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření a situace odsouhlasená a ověřená Policií České republiky
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát Sokolov pod čj. KRPK-19834/ČJ2018-190906 ze dne 12.4.2018. Dopravní značení je osazeno z důvodu zajištění krátkodobého stání, pro
návštěvníky 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.8/2018. Dotčeným osobám byla dána lhůta 30 dnů od
zveřejnění návrhu opatření, aby k návrhu opatření obecné povahy podaly připomínky a námitky
v písemné podobě.
Návrh stanovení místní úpravy provozu v ul. Maxima Gorkého 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 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. Maxima
Gorkého parkoviště s parkovacím kotoučkem a vyhrazené parkování 3 míst pro zaměstnance městského
úřadu Opatřením obecné povahy č.8/2018 správní orgán rozhodl tak, jak je ve výroku Opatření obecné
povahy č. 8/2018 uvedeno a stanovil ke dni 10.7.2018 místní úpravu provozu v ul. Maxima Gorkého,
Kynšperk nad Ohří.
Rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu opatření obecné povahy č.8/2018
Námitka 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. Maxima Gorkého, na dvanácti místech, 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/30669/2018/OD/LATO,
kde se jedná o další čtyři parkovací místa v ul. Jana A. Komenského. 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.
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“ a IP 12 „Reservé“ doplněné dodatkovou tabulkou E 13 s textem „Zaměstsnanci MěÚ Kynšperk
nad Ohří PO-Pá 6,30-17,30 hod“ a E 8d „7,5m“ v ul. Maxima Gorkého, Kynšperk nad Ohří. 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.8/2018. 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.8/2018 neshledal důvod dle
§ 172 odst. 3 správního řádu pro veřejné projednání návrhu. Zhodnotil, že vlastník komunikací –
parkovišť má dostatečný přehled o stavu obsazenosti a využívání parkovacích stání během pracovního
týdne v ul. Maxima Gorkého, 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. 8/2018. 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.8/2018. Správní orgán požádal dne 29.5.2018 dle § 172 odst. 5 správního řádu vlastníka
komunikace – parkovišť o stanovisko. Stanovisko vlastníka komunikací – parkovišť bylo doručeno dne
25.6.2018 pod čj. 03323/18/MO. Město Kynšperk nad Ohří vlastník komunikací – parkovišť ve svém
stanovisku uvádí, že „Na pozemku č. 533 bude zřízeno 11 odstavných stání pro osobní automobily pro
zaměstnance a návštěvníky úřadu se 3 místy pro tělesně postižené“ a dokládá Kolaudační rozhodnutí
stavby „stavební úpravy domu, odstavných stání a úprav dvora za domem Kynšperk nad Ohří, Maxima
Gorkého čp. 1“ čj. SÚ/01202/05/Ga ze dne 14.3.2005 s nabytím právní moci dne 15.3.2005. Dále vlastník
komunikací – parkovišť uvádí „je naprosto zřejmé, že parkoviště bylo vyprojektováno, vybudováno a
kolaudováno současně s rekonstrukcí budovy radnice č.p. 1 a je určeno pro zaměstnance a návštěvníky
úřadu. V budově radnice se nachází kancelář starosty a místostarosty, jednací sál zastupitelstva, obřadní
síň, služebna Městské policie Kynšperk nad Ohří, informační centrum a výstavní síň Městského
kulturního střediska Kynšperk nad Ohří. I zde bohužel musíme konstatovat, že parkoviště je neohleduplně
využíváno občany k dlouhodobému odstavení nepoužívaných vozidel, dodávek a obytných vozů v řádech
týdnů až měsíců. Fotografie, které byly přiloženy k žádostem, nemají dokumentovat stav obsazení
parkovacích míst, ale jsou staženy aplikací Google map pouze pro přesné určení místa. Z výše uvedených
důvodů jsou navržena parkoviště s parkovacím kotoučem. Parkovací doba ve všední dny Po-Pá od 07:00
do 17:00h, na 1 hodinu pomocí parkovacího kotouče je zvolena tak, aby nedocházelo během dne na

těchto parkovištích k odstavování vozidel a tím blokování těchto parkovacích míst. Zároveň se jedná o
vhodný kompromis, kdy mimo tuto dobu, ve dnech pracovního klidu, volna státem uznaných svátků, bude
umožněno obyvatelům bydlícím v blízkém okolí na těchto místech bez problému parkovat. Ze znalosti
místních poměrů také víme, že opatření nijak nezasahuje do práv občanů bydlících v okolních ulicích a
parkovacích míst pro pravidelně provozovaná vozidla je zatím dostatek.“ 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, informačního centra a výstavní síně Městského kulturního střediska Kynšperk nad
Ohří 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. Jak je patrné z doloženého stavebního povolení z roku 2005 situace s parkováním
vozidel v centru města se zhoršuje a proto vlastník komunikací – parkovišť v ul. Maxima Gorkého
požádal po 13 letech k označení této plochy parkoviště dopravním značením, jak je výše uvedeno.
Správní orgán ani po podaných námitkách, nenařídil místní šetření dle § 172 odst. 3 správního řádu,
jelikož vlastník komunikací – parkovištť Město Kynšperk nad Ohří dostatečně doložil nutnost zajistit
parkovací stání pro občany, kteří navštíví jak úřady, tak kulturní centra. V případě města Kynšperk na
Ohří je možno 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. 8/2018 a námitky zamítl jako neopodstatněné i z důvodu, že v normě ČSN 736110
Projektování místních komunikací v čl. 14.1.21 se 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 a rozhodl o stanovení místní úpravy provozu Opatřením obecné
povahy č.8/2018.
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. Maxima Gorkého, na dvanácti místech, 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 uli. 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/30669/2018/OD/LATO,
kde se jedná o dalších čtyři parkovací místa v ul. Jana A. Komenského. 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 byly 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 umístění svislého dopravního značení IP 13b
„Parkoviště s parkovacím kotoučkem“ doplněné dodatkovou tabulkou E 13 s textem „PO-PÁ 7-17 HOD
60 MIN“ a IP 12 „Reservé“ doplněné dodatkovou tabulkou E 13 s textem „Zaměstsnanci MěÚ Kynšperk
nad Ohří PO-Pá 6,30-17,30 hod“ a E 8d „7,5m“ v ul. Maxima Gorkého, Kynšperk nad Ohří. 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.8/2018. 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.8/2018 neshledal důvod dle §
172 odst. 3 správního řádu pro veřejné projednání návrhu. Zhodnotil, že vlastník komunikací – parkovišť
má dostatečný přehled o stavu obsazenosti a využívání parkovacích stání během pracovního týdne v ul.
Maxima Gorkého, 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. 8/2018.
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.8/2018. Správní orgán požádal dne 29.5.2018 dle § 172 odst. 5 správního řádu vlastníka
komunikací – 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 „Na pozemku č. 533 bude zřízeno 11 odstavných stání pro osobní automobily pro
zaměstnance a návštěvníky úřadu se 3 místy pro tělesně postižené“ a dokládá Kolaudační rozhodnutí
stavby „stavební úpravy domu, odstavných stání a úprav dvora za domem Kynšperk nad Ohří, Maxima
Gorkého čp. 1“ čj. SÚ/01202/05/Ga ze dne 14.3.2005 s nabytím právní moci dne 15.3.2005. Dále vlastník
komunikací – parkovišť uvádí „je naprosto zřejmé, že parkoviště bylo vyprojektováno, vybudováno a
kolaudováno současně s rekonstrukcí budovy radnice č.p. 1 a je určeno pro zaměstnance a návštěvníky
úřadu. V budově radnice se nachází kancelář starosty a místostarosty, jednací sál zastupitelstva, obřadní
síň, služebna Městské policie Kynšperk nad Ohří, informační centrum a výstavní síň Městského
kulturního střediska Kynšperk nad Ohří. I zde bohužel musíme konstatovat, že parkoviště je neohleduplně
využíváno občany k dlouhodobému odstavení nepoužívaných vozidel, dodávek a obytných vozů v řádech
týdnů až měsíců. Fotografie, které byly přiloženy k žádostem, nemají dokumentovat stav obsazení
parkovacích míst, ale jsou staženy aplikací Google map pouze pro přezné určení místa. Z výše uvedených
důvodů jsou navržena parkoviště s parkovacím kotoučem. Parkovací doba ve všední dny Po-Pá od 07:00
do 17:00h, na 1 hodinu pomocí parkovacího kotouče je zvolena tak, aby nedocházelo během dne na
těchto parkovištích k odstavování vozidel a tím blokování těchto parkovacích míst. Zároveň se jedná o
vhodný kompromis, kdy mimo tuto dobu, ve dnech pracovního klidu, volna státem uznaných svátků, bude
umožněno obyvatelům bydlícím v blízkém okolí na těchto místech bez problému parkovat. Ze znalosti
místních poměrů také víme, že opatření nijak nezasahuje do práv občanů bydlících v okolních ulicích a
parkovacích míst pro pravidelně provozovaná vozidla je zatím dostatek.“ 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, informačního centra a výstavní síně Městského kulturního střediska Kynšperk nad
Ohří 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. Jak je patrné z doloženého stavebního povolení z roku 2005 situace s parkováním
vozidel v centru města se zhoršuje a proto vlastník komunikací – parkovišť v ul. Maxima Gorkého
požádal po 13 letech k označení této plochy parkoviště dopravním značením, jak je výše uvedeno.
Správní orgán ani po podaných námitkách nenařídil místní šetření dle § 172 odst. 3 správního řádu,
jelikož vlastník komunikací – parkovišť Město Kynšperk nad Ohří dostatečně doložilo nutnost zajistit
parkovací stání pro občany, kteří navštíví jak úřady, tak kulturní centra. V případě města Kynšperk nad
Ohří je možno 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. 8/2018 a námitky zamítl jako neopodstatněné i z důvodu, že v normě ČSN 736110
Projektování místních komunikací v čl. 14.1.21 se 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 a rozhodl o stanovení místní úpravy provozu Opatřením obecné
povahy č.8/2018 a námitky zamítl.
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

„otisk úředního razítka“

Lada Tomášková v. r.
oprávněná úřední osoba
Příloha:
Situace dopravního značení

Vyvěšeno dne: 10.7.2018

Sejmuto dne:

Rozdělovník:
Účastník řízení:
Město Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří
Dotčený orgán:
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6

Městský úřad Kynšperk nad Ohří, správa majetku

V elektronické podobě je opatření obecné povahy zveřejněno na elektronické vývěsce Města Sokolov na
adrese www.sokolov.cz

