MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
Škroupova 5, 306 32 P L Z E Ň
SPISOVÁ ZN.:
Č.J.:
V PLZNI DNE:

SZ MMP/356644/21
MMP/049215/22
09.02.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
stanovení místní 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 22.10.2021, který podala právnická osoba Lidl Česká republika
v.o.s., IČ 26178541, Nárožní 1359/11, 158 00 Praha, kterou zastupuje společnost Andanza
spol. s r.o., IČ 28959035, Štěpánská 540/7, 120 00 Praha, po předchozím projednání
s dotčeným orgánem - Policií ČR, Městské ředitelství policie Plzeň, Územní odbor vnější služby,
Dopravní inspektorát, podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

stanoví
místní úpravu provozu na území městského obvodu Plzeň 3
• na místní komunikaci II. třídy B 5401 Folmavská
• na místní komunikaci III. třídy C5409 Stavební
• na veřejně přístupné účelové komunikaci (parc.č. 8492/38) - příjezdové komunikaci
k prodejně LIDL
takto:
svislé a vodorovné dopravní značení bude osazeno, vyznačeno, odstraněno a přesunuto
a světelné signály budou umístěny
dle přiložených, odsouhlasených situací, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné
povahy.
Důvod stanovení místní úpravy: Úpravy dopravního značení v souvislosti se stavbou
„Prodejna potravin LIDL, Plzeň, ul. Folmavská“, a s tím související stavební úpravy na ul.
Folmavská.
Realizaci dopravního značení zajistí navrhovatel v termínu do 30 dnů v termínu do vydání
kolaudačního souhlasu, popřípadě předčasného užívání stavby.
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Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
− místní úpravu provozu na pozemní komunikaci provede dle technické normy ČSN EN 128991, vzorových listů VL.6.1., VL.6.2., VL.6.3., TP65-II.vydání, TP133-II.vydání, TP85II.vydání, vyhlášky Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích, profesně způsobilá osoba, kterou pověří žadatel,
− zaměření realizované místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v situačním zákresu
předá žadatel správci pozemní komunikace, Správě veřejného statku města Plzně, do 15 dnů
po realizaci,
− správce pozemní komunikace provede aktualizaci pasportu dopravního značení a upravený
pasport se staničením nových dopravních značek předá Odboru dopravy Magistrátu města
Plzně nejpozději 30 dnů po realizaci.

Odůvodnění
Dne 22.10.2021 podala právnická osoba Lidl Česká republika v.o.s., IČ 26178541, Nárožní
1359/11, 158 00 Praha, kterou zastupuje společnost Andanza spol. s r.o., IČ 28959035,
Štěpánská 540/7, 120 00 Praha zdejšímu správnímu orgánu návrh na stanovení místní úpravy
provozu na výše uvedených pozemních komunikacích. V návrhu je požadováno upravit provoz
na těchto pozemních komunikacích výše uvedenými dopravními značkami, a to z důvodu
úpravy dopravního značení v souvislosti se stavbou „Prodejna potravin LIDL, Plzeň, ul.
Folmavská“, a s tím souvisejícími stavebními úpravami na ul. Folmavská. V návrhu byly
uvedeny konkrétní skutečnosti, proč by měl být provoz na předmětných pozemních
komunikacích navrhovaným způsobem omezen, a k návrhu byly připojeny grafické přílohy
s vyobrazeným návrhem osazení, odstranění a přesunutí svislých dopravních značek, vyznačení
vodorovného dopravního značení a umístění dopravního zařízení.
K žádosti bylo zároveň dodáno souhlasné vyjádření dotčeného orgánu - Policie ČR, Městské
ředitelství policie Plzeň, Územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát č.j.KRPP-1298641/ČJ-2021-030506-3, ze dne 02.11.2021.
Dne 05.11.2021 byl v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu návrh opatření obecné povahy
Magistrátem města Plzně zveřejněn na úřední desce s tím, že dotčené osoby byly v návrhu
vyzvány, že k němu mohou podávat připomínky nebo námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne
zveřejnění návrhu. V návrhu opatření obecné povahy bylo dále uvedeno, že písemné připomínky
k návrhu může v uvedené lhůtě podat kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, a že připomínkami se zdejší správní orgán bude
zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádá se s nimi v jeho odůvodnění.
Vlastníci nemovitosti, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického
práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, byli v návrhu opatření obecné
povahy poučeni, že proti němu mohou podávat písemné odůvodněné námitky, o nichž rozhodne
zdejší správní orgán. Návrh opatření obecné povahy byl z úřední desky sejmut dne 22.11.2021,
tedy po uplynutí zákonné patnáctidenní lhůty.
Ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy k němu byla podána
připomínka od společnosti Plzeň na kole, z.s., IČ 05940834, Liliová 2193/31, 326 00 Plzeň, ze
dne 01.12.2021.
Připomínka se týká navrhovaného dopravního značení na dotčené křižovatce Folmavská x
Stavební. Zatímco boční větve křižovatky řeší překonání komunikace přejezdem přidruženým
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k přechodu (V8b), překonání ul. Folmavská je vyznačeno jen přechodem pro chodce (V7a).
Stávající řešení cyklistické dopravy na celém území Borských polí nabízí bezpečný a převážně
bezkonfliktní pohyb cyklistů v dopravním prostoru. Navrhované značení křižovatky Folmavská
x Stavení se tomuto konceptu vymyká a nutí tak cyklistu přijíždějícího ke křižovatce řešit
spornou situaci překonání komunikace po přechodu pro chodce. V souvislosti s nově otevřenou
prodejnou LIDL lze i na ramenech křižovatky, značených v návrhu pouze přechodem pro
chodce, očekávat pohyb cyklistů z různých směrů – od areálu ZČU, od NC Borská pole nebo od
areálu prodejny Decathlon.
Navrhují proto vyřešit překonávání ul. Folmavská buď sdruženým (V8c) nebo přimknutým
(V8b) přejezdem pro cyklisty, tak jak je použito i na sousedních křižovatkách Folmavská x U
Letiště, Folmavská x Technická.
Tento návrh je plně v souladu s investiční strategií Plánu udržitelné mobility města Plzně
(PUMP), která předpokládá propojování cyklistických řešení do spojité sítě a skrze bezpečnou
infrastrukturu a aplikování takovýchto jejich drobných vylepšení je jistě krokem k navýšení
podílu nemotorové dopravy na dělbě přepravní práce, jednoho z ukazatelů naplnění PUMP.
Zdejší správní orgán výše uvedenou připomínku postoupil Správě veřejného statku města Plzně,
jako pověřenému správci svěřeného majetku ve vlastnictví statutárního města Plzeň k posouzení,
a v případě, že ji uzná za oprávněnou, k navržení příslušného opatření.
Správa veřejného statku města Plzně dne 05.01.2022, č.j. SVSMP/26528/21/KDI, zaslala
vyjádření, že připomínku společnosti Plzeň na kole, z.s. posoudili a považují ji za oprávněnou.
V návrhu opatření navrhli tyto změny:
• V7a přes Folmavskou ulici (obě ramena) nahradit V8c, u chodeckých návěstidel změnit
S9a, S9c na S11a, S11c.
• Před obě V8b doplnit V15 (symbol P4) – ve směru jízdy cyklisty před přejezdem.
• Před obě V8c – ve směru jízdy cyklisty (ale ne na střední dělicí pás) – doplnit V15
(symbol P4).
• U V14 podél Folmavské upravit šipky tak, aby umožňovaly odbočení na V8c.
Upozorňují, že v pasportu DZ je V14 i na pravé straně Folmavské (ve směru ke
Klatovské), tu je třeba do návrhu doplnit.
• Zrušit V15 (symbol chodce), která je dle pasportu DZ na Folmavské (ve směru ke
Klatovské), v návrhu ale chybí.
• Obě nové C10a provést ve zmenšeném formátu.
Na základě výše uvedených skutečností nechal navrhovatel zpracovat doplňující situaci
(situace č. 3), která bude součástí stanoveného dopravního značení.
Při vydání tohoto opatření obecné povahy, kterým se stanoví místní úprava provozu na výše
uvedených pozemních komunikacích, vycházel zdejší správní orgán především z obsahu návrhu
žadatele. Na jeho podkladě dospěl zdejší správní orgán k závěru, že návrhu vyhoví a opatření
obecné povahy vydá. Z obsahu návrhu na stanovení místní úpravy provozu a z poznatků z úřední
činnosti zdejšího správního orgánu je zřejmé, že osazení, odstranění a přesunutí svislých
dopravních značek, vyznačení vodorovného dopravního značení a umístění dopravního zařízení
je důvodné z hlediska zachování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
Na podkladě právě uvedených skutečností dospěl zdejší správní orgán k závěru, že vydá toto
opatření obecné povahy, kterým je stanovena místní úprava provozu na výše uvedených
pozemních komunikacích, provedená výše uvedenými svislými stálými dopravními značkami,
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vodorovným dopravním značením a dopravním zařízením. Správní orgán vydal stanovení místní
úpravy provozu na místní komunikaci 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
„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 patnáctým 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:
• MMP, Odbor správních činností, nám. Republiky č.p. 1/1, 306 32 Plzeň 1
Po nabytí účinnosti opatření obdrží:
• Žadatel: Lidl Česká republika v.o.s., IČ 26178541, Nárožní 1359/11, 158 00 Praha, kterou
zastupuje společnost Andanza spol. s r.o., IČ 28959035, Štěpánská 540/7, 120 00 Praha
• Policie ČR, Městské ředitelství policie Plzeň, územní odbor vnější služby, dopravní
inspektorát Plzeň, U Borského parku 20, 306 11 Plzeň
• Správa veřejného statku města Plzně, příspěvková organizace, Klatovská 10-12, 301 00 Plzeň
• ÚMO Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7-9, 305 83 Plzeň
• Plzeň na kole, z.s., IČ 05940834, Liliová 2193/31, 326 00 Plzeň

Příloha: 3x situace s vyznačením umístění dopravního značení
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