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Sdělení k žádosti o možnosti umístění svislého dopravního značení
Dne 9.6.2021 obdržel Městský úřad Rakovník, odbor dopravy žádost Městyse Mšec, IČO 00244091, Mšec
č.p. 109, 270 64 Mšec (dále jen „žadatel“) na možnost umístění svislého dopravního značení (dále jen
„DZ“) č. IZ 8a „30“ (Zóna s dopravním omezením) v městysu Mšec, ulice Kalivodská, Hlízova, Zubrova.
Příslušný k projednání Vaší žádosti je v souladu s ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „silniční
zákon“) obecní úřad obce s rozšířenou působností. Ten stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na
pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové
komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně
přístupné účelové komunikaci. Místně příslušný je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož
územním obvodu se pozemní komunikace nachází (tím je dále jen „odbor dopravy“).
Odbor dopravy v souladu s ust. § 77 odst. 3 silničního zákona návrh stanovení místní nebo přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích nebo užití zařízení pro provozní informace podle odstavce 1
projedná s příslušnými dotčenými orgány. Dotčenými orgány při stanovení místní a přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace e v souladu s ust. § 77 odst. 2
písm. b) silničního zákona policie ČR.
Odbor dopravy proto zaslal dne 7.7.2021 Policii ČR, dopravnímu inspektorátu v Rakovníku (dále jen
„dopravní inspektorát“) žádost o vyjádření k možnosti osazení DZ ve výše uvedených ulicích v městysu
Mšec. Dne 9.7.2021 obdržel odbor dopravy vyjádření od dopravního inspektorátu č.j.: KRPS-164648-2/ČJ2021-011206. Dle dopravního inspektorátu bylo již dne 3.11.2020 v uvedené lokalitě ze strany dopravního
inspektorátu společně s odborem dopravy a starostou městyse Mšec provedeno místní šetření za účelem
řešení dopravy. Dne 2.12.2020 č.j.:OD01/43823/2020/Hor (MURA/51593/2020) bylo vydáno nestanovení
místní úpravy v ulici Kalivodská v městysu Mšec. Vzhledem ke krátkému časovému úseku od posledního
místního šetření nepovažuje dopravní inspektorát za nutné opět v téže věci provádět místní šetření. Za
uplynulé období, tedy od 3.11.2020 do současné doby, nebyla řešena v uvedené lokalitě žádná dopravní
nehoda.
Odbor dopravy na základě vyjádření dopravního inspektorátu, se kterým se odbor dopravy ztotožňuje,
nebude zatím v ulicích Kalivodská, Hlízova, Zubrova v městysu Mšec stanoveno žádné DZ.
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