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MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ  
Odbor dopravy 

Škroupova 5, 306 32    P L Z E Ň 
 

SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/210415/22    
Č.J.: MMP/210576/22   

 

 

 
V PLZNI DNE: 16.6.2022 

 

 

 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

opatření obecné povahy  
 

stanovení přechodné 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 16.6.2022, který podala právnická osoba Hans Wendel CZ s.r.o., IČO 

25064461, Sazečská 3270/2a, 100 00 Praha, kterého zastupuje SAFEROAD Czech Republic 

s.r.o., IČO 25229761, Plzeňská 666, 330 21  Líně - Sulkov, po předchozím projednání 

s dotčeným orgánem - Policií ČR, Městské ředitelství policie Plzeň, Územní odbor vnější služby, 

Dopravní inspektorát č.j. KRPP-89601-2/ČJ-2022-030506-2 ze dne 13.června 2022 podle § 77 

odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu 

 

s t a n o v í 

 

přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci: 

 

Oprava TT Klatovská třída, úsek sady Pětatřicátníku-Tylova 
 

1. fáze – uzavřený přejezd Americká - Tylova 

V termínu: 1. 7. 2022 + 6. 7. 2022 - 22. 7. 2022 

 

místní komunikace III. třídy č. C 0301 Americká, v Plzni  

- částečná uzavírka vozovky, v úseku od výjezdového klínu zálivu zastávky MHD „U Práce“ ve 

směru ke Klatovské třídě – uzavřený pravý jízdní pruh pro směr přímo a vpravo 

- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku: 

• po pravé straně od konce zastávky MHD „U Práce“ ve směru ke Klatovské třídě 

• po levé straně od křižovatky s Klatovskou třídou k objektu Klatovská třída č. 818/11, 

podél pomníku „Díky, Ameriko!“  

- dopravní značka č. IJ4a „Označník zastávky“ u zastávky MHD „U Práce“ ve směru ke 

Klatovské třídě bude osazena cca o 15 m zpět ve směru jízdy 

- dopravní značka č. IP19 „Řadící pruhy“, osazena před křižovatkou s Klatovskou třídou bude 

zakryta 

- vodorovné dopravní značení č. V9a „Směrové šipky“ pro směr přímo a vlevo budou 

zneplatněny 
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místní komunikace IV. třídy č. D 0306 Klatovská třída, v Plzni  

- částečná uzavírka chodníku, v úseku před objektem Klatovská třída č. 818/11 a č. 1139/9 

 

místní komunikace IV. třídy č. D 0401 Klatovská třída, v Plzni  

- částečná uzavírka chodníku, v úseku před objektem Klatovská třída č. 2090/8 a Klatovská třída 

č. 451/4 – 528/6 

místní komunikace III. třídy č. C 9407 Tylova, v Plzni  

- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku před objektem 

Tylova č. 2090/1 

 

Doplňkové dopravní značení č. A15 „Práce na silnici“ bude osazeno v ulici Husova a 

Smetanovy sady před křižovatkou s Klatovskou třídou. 

 

 
 

2. fáze – uzavřený přejezd Americká – Tylova a Smetanovy sady – Husova 

V termínu: 2. 7. 2022 - 5. 7. 2022 

 

místní komunikace III. třídy č. C 0301 Americká, v Plzni  

- částečná uzavírka vozovky, v úseku od výjezdového klínu zálivu zastávky MHD „U Práce“ ve 

směru ke Klatovské třídě – uzavřený pravý jízdní pruh pro směr přímo a vpravo 

- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku: 

• po pravé straně od konce zastávky MHD „U Práce“ ve směru ke Klatovské třídě 

• po levé straně od křižovatky s Klatovskou třídou k objektu Klatovská třída č. 818/11, 

podél pomníku „Díky, Ameriko!“  

- dopravní značka č. IJ4a „Označník zastávky“ u zastávky MHD „U Práce“ ve směru ke 

Klatovské třídě bude osazena cca o 15 m zpět ve směru jízdy 

- dopravní značka č. IP19 „Řadící pruhy“, osazena před křižovatkou s Klatovskou třídou bude 

zakryta 

- vodorovné dopravní značení č. V9a „Směrové šipky“ pro směr přímo a vlevo budou 

zneplatněny 

 

místní komunikace IV. třídy č. D 0306 Klatovská třída, v Plzni  

- částečná uzavírka chodníku, v úseku před objektem Klatovská třída č. 818/11 a č. 1139/9 

 

místní komunikace IV. třídy č. D 0401 Klatovská třída, v Plzni  

- částečná uzavírka chodníku, v úseku před objektem Klatovská třída č. 2090/8 a Klatovská třída 

č. 451/4 – 528/6 a podél objektu Husova č. 314/1 

 

místní komunikace III. třídy č. C 9407 Tylova, v Plzni  

- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku před objektem 

Tylova č. 2090/1 

 

místní komunikace III. třídy č. C 0302 Smetanovy sady, v Plzni  

- částečná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou s Klatovskou třídou, uzavřený levý jízdní 

pruh pro směr vlevo 

- dopravní značka č. IP19 „Řadící pruhy“ směrové šipky pro směr přímo a odbočení vlevo budou 

zneplatněny 

- vodorovné dopravní značení č. V9a „Směrové šipky“ pro směr přímo a vlevo budou 

zneplatněny 
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místní komunikace III. třídy č. C 9406 Husova, v Plzni  

- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku podél objektu 

Husova č. 314/1 

- dopravní značka č. IP19 „Řadící pruhy“ - směrové šipky pro odbočení vlevo budou 

zneplatněny  

- vodorovné dopravní značení č. V9a „Směrové šipky“ pro směr vlevo budou zneplatněny 

- dopravní značka č. C2f „Přikázaný směr jízd vpravo a vlevo“ osazena před křižovatkou 

s Klatovskou třídou bude zneplatněna  

 

 

 

3. fáze – uzavřený přejezd Smetanovy sady – Husova 

V termínu: 23. 7. 2022 - 25. 7. 2022 

 

místní komunikace IV. třídy č. D 0306 Klatovská třída, v Plzni  

- částečná uzavírka chodníku, v úseku před objektem Klatovská třída č. 114/1 – č. 5/7  

 

místní komunikace IV. třídy č. D 0401 Klatovská třída, v Plzni  

- částečná uzavírka chodníku, v úseku před objektem Klatovská třída č. 2090/8 a Klatovská třída 

528/6 a podél objektu Husova č. 314/1 

 

místní komunikace IV. třídy č. D 0503 sady Pětatřicátníků, v Plzni  

- částečná uzavírka chodníku, v úseku před objektem sady Pětatřicátníků č. 285/1 – č. 35/11 a 

před Divadlem J. K. Tyla 

 

místní komunikace III. třídy č. C 0302 Smetanovy sady, v Plzni  

- částečná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou s Klatovskou třídou, uzavřený levý 

odbočovací jízdní pruh  

- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku před Divadlem  

J. K. Tyla 

- dopravní značka č. IP19 „Řadící pruhy“ směrové šipky pro směr přímo a odbočení vlevo budou 

zneplatněny 

- vodorovné dopravní značení č. V9a „Směrové šipky“ pro směr přímo a vlevo budou 

zneplatněny 

 

místní komunikace III. třídy č. C 9406 Husova, v Plzni  

- úplná uzavírka vozovky v úseku od vjezdu na parkoviště u Klatovské třídy směrem ke 

Klatovské třídě 

- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku podél objektu 

Husova č. 314/1 a na straně protilehlé 

- dopravní značka č. C2f „Přikázaný směr jízd vpravo a vlevo“ osazena před křižovatkou 

s Klatovskou třídou bude zneplatněna  

 

místní komunikace III. třídy č. C 9403 Husovo náměstí, v Plzni  

- vyblokování parkovacích stání po levé straně v úseku od ulice Tylova směrem k ulici Husova 

v délce 22 m 

 

Doplňkové dopravní značení bude osazeno v ulici Americká, Tylova před křižovatkou 

s Klatovskou třídou, v ulici Husova na okružní křižovatce za CAN a v křižovatce ulic 

Skrétova a Husova. 
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4. fáze – uzavřený přejezd Smetanovy sady – Husova 

V termínu: 26. 7. 2022 - 31. 8. 2022 

 

místní komunikace IV. třídy č. D 0306 Klatovská třída, v Plzni  

- částečná uzavírka chodníku, v úseku před objektem Klatovská třída č. 114/1 – č. 5/7  

 

místní komunikace IV. třídy č. D 0401 Klatovská třída, v Plzni  

- částečná uzavírka chodníku, v úseku před objektem Klatovská třída č. 2090/8 a Klatovská třída 

528/6 a podél objektu Husova č. 314/1 

 

místní komunikace IV. třídy č. D 0503 sady Pětatřicátníků, v Plzni  

- částečná uzavírka chodníku, v úseku před objektem sady Pětatřicátníků č. 285/1 – č. 35/11 a 

před Divadlem J. K. Tyla 

 

místní komunikace III. třídy č. C 0302 Smetanovy sady, v Plzni  

- částečná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou s Klatovskou třídou, uzavřený levý 

odbočovací pruh 

- částečná uzavírka chodníku, která je součástí této místní komunikace v úseku před Divadlem  

J. K. Tyla 

- dopravní značka č. IP19 „Řadící pruhy“ směrové šipky pro směr přímo a odbočení vlevo budou 

zneplatněny 

- vodorovné dopravní značení č. V9a „Směrové šipky“ pro směr přímo a vlevo budou 

zneplatněny 

 

místní komunikace IV. třídy č. D 0503 sady Pětatřicátníků, v Plzni  

- částečná uzavírka chodníku, v úseku před objektem sady Pětatřicátníků č. 285/1 – č. 35/11 a 

před divadlem J. K. Tyla 

 

místní komunikace III. třídy č. C 9406 Husova, v Plzni  

- částečná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou s Klatovskou třídou, uzavřený pravý 

odbočovací pruh 

- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku podél objektu 

Husova č. 314/1 

- dopravní značka č. IP19 „Řadící pruhy“ - směrové šipky pro odbočení vlevo budou 

zneplatněny  

- vodorovné dopravní značení č. V9a „Směrové šipky“ pro směr vlevo budou zneplatněny 

- dopravní značka č. C2f „Přikázaný směr jízd vpravo a vlevo“ osazena před křižovatkou 

s Klatovskou třídou bude zneplatněna  

 

místní komunikace III. třídy č. C 9403 Husovo náměstí, v Plzni  

- vyblokování parkovacích stání po levé straně v úseku od ulice Tylova směrem k ulici Husova 

v délce 22 m 

 

Doplňkové dopravní značení bude osazeno v ulici Americká, Tylova před křižovatkou 

s Klatovskou třídou, v ulici Husova na okružní křižovatce za CAN a v křižovatce ulic 

Skrétova a Husova. 
 

Oprava TT Klatovská třída, úsek Borská – náměstí Míru 
 

DIO B.8.2.1 - 661 – úsek Borská - Havířská 

místní komunikace II. třídy č. B 5501 Borská, v Plzni  

místní komunikace II. třídy č. B 0301 U Trati, v Plzni  
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- dopravní značky č. A15 „Práce na silnici“ s dodatkovou tabulkou č. E7b bude osazeny před 

křižovatkou s Klatovskou třídou. 
 
 

DIO B.8.2.1 – 662 – úsek Zikmunda Wintra - Hruškova  

místní komunikace III. třídy č. C 4107 Alešova, v Plzni  

- dopravní značka č. A15 „Práce na silnici“ a č. C2b „Přikázaný směr jízdy vpravo“ bude 

osazena před křižovatkou s Klatovskou třídou 
 

místní komunikace III. třídy č. C 4307 Zikmunda Wintra, v Plzni  

- dopravní značka č. A15 „Práce na silnici“ bude osazena před křižovatkou s Klatovskou třídou 
 
 
 

DIO B.8.2.2.2 – 662 – úsek Zikmunda Wintra - Hruškova  

místní komunikace III. třídy č. C 4107 Alešova, v Plzni  

- dopravní značka č. A15 „Práce na silnici“ a č. C2b „Přikázaný směr jízdy vpravo“ bude 

osazena před křižovatkou s Klatovskou třídou 

 

místní komunikace III. třídy č. C 4111 Dobrovského, v Plzni  

- částečná uzavírka vozovky, před křižovatkou s Klatovskou třídou – uzavřený pravý jízdní pruh 

pro směr přímo a vlevo 

- dopravní značka č. A15 „Práce na silnici“ a č. C2b „Přikázaný směr jízdy vpravo“ bude 

osazena před křižovatkou s Klatovskou třídou 
 

místní komunikace III. třídy č. C 4410 V Bezovce, v Plzni  

- dopravní značka č. A15 „Práce na silnici“ bude osazena před křižovatkou s Klatovskou třídou 
 

místní komunikace III. třídy č. C 4306 Bolzanova, v Plzni  

- dopravní značka č. B13 „7,5 t“ - „Zákaz vjezdu vozidel jejichž okamžitá hm. přesahuje 

vyznačenou mez“ bude osazena na vjezdu do ulice Bolzanova z Klatovské třídy 
 
 
 

DIO B.8.2.3 – 663 – úsek v křižovatce s náměstím Míru a Mánesova  

místní komunikace III. třídy č. C 4303 Mánesova, v Plzni  

místní komunikace III. třídy č. C 4102 náměstí Míru, v Plzni  

- dopravní značka č. A15 „Práce na silnici“ a č. C2b „Přikázaný směr jízdy vpravo“ bude 

osazena před křižovatkou s Klatovskou třídou 
 
 
 

DIO B.8.2.5 – objízdné trasy  

místní komunikace II. třídy č. B 5501 Borská, v Plzni  

- dopravní značka č. IP22 „POZOR PRŮJEZD V BEZOVCE – DOBROVSKÉHO UZAVŘEN“ 

bude osazena po pravé straně ve směru do centra před odbočením do ulice Němejcova 

 

místní komunikace III. třídy č. C0404 Koperníkova, v Plzni  

- dopravní značka č. IP22 „POZOR PRŮJEZD V BEZOVCE – DOBROVSKÉHO UZAVŘEN“ 

bude osazena po pravé straně před křižovatkou s ulicí Borská  
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1. - 4. fáze – náhradní autobusová doprava pro obě stavby 

V termínu: 1. 7. 2022 - 31. 8. 2022 

 

místní komunikace III. třídy č. C 0517 Palackého náměstí, v Plzni  

- oboustranné vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí Palackého  

ke křižovatce se silnicí I/20 Palackého náměstí 

- jednosměrná úplná uzavírka vozovky v úseku od silnice č. I/20 Palackého náměstí k vjezdu do 

parkoviště na Palackého náměstí 

- dopravní značka č. IP12 „Vyhrazené parkoviště“ s textem „RESERVÉ“ a dopravní značka č. 

A9 „Provoz v obou směrech“ osazené po pravé straně před vjezdem do parkoviště na 

Palackého náměstí a dopravní značka č. IP13c „Parkoviště s parkovacím automatem“ osazena 

po levé straně před vjezdem do parkoviště na Palackého náměstí - bude zneplatněna 

 

místní komunikace III. třídy č. C 0517 Palackého náměstí, v Plzni  

- dopravní značka š. IJ4a „Označník zastávky“ a IJ4c „Zastávka autobusu“ budou osazeny  

po pravé straně v úseku mezi ulicemi sady Pětatřicátníků a Palackého náměstí 

 

veřejně přístupná účelová komunikace č. X 0508 Palackého náměstí, v Plzni  

- dopravní značka č. C2b „Přikázaný směr jízdy vpravo“ bude osazena na výjezdu z parkoviště  

 

místní komunikace II. třídy č. B 4702 Klatovská třída, v Plzni  

- dopravní značky č. IJ4a „Označník zastávky“ a IJ4c „Zastávka autobusu“ budou osazeny  

po pravé straně ve směru do centra před křižovatkou s ulicí Dvořákova 

- dopravní značka č. IP22 „Změna organizace dopravy“ s textem „POZOR – NAJÍŽDĚNÍ BUS 

NA TRAM.TRAŤ“ a č. IP20a „Vyhrazený jízdní pruh“ bude osazena po pravé straně ve směru 

z centra před vjezdem autobusu na koleje před tramvajovou zastávkou MHD „Dvořákova“ - 

před křižovatkou s ulicí Dvořákova 

- dopravní značka č. IP20a „Vyhrazený jízdní pruh“ bude osazena po pravé straně ve směru 

z centra před odbočením do ulice Kaplířova před tramvajovou zastávkou MHD „Borský park“ 

- dopravní značky č. IP22 „Změna organizace dopravy“ s textem „POZOR – SJÍŽDĚNÍ BUS Z 

TRAM.TRATI“ a č. IP23c „Sjíždění vozidel veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového 

pásu“ budou osazeny po pravé straně ve směru do centra před sjezdem autobusu z kolejí za 

tramvajovou zastávkou MHD „Borský park“ 

 

místní komunikace II. třídy č. B 4703 Kaplířova, v Plzni  

- dopravní značky č. IP22 „Změna organizace dopravy“ s textem „POZOR – SJÍŽDĚNÍ BUS Z 

TRAM.TRATI“ a IP23c „Sjíždění vozidel veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového 

pásu“ budou osazeny po pravé straně ve směru do centra před sjezdem autobusu z kolejí před 

křižovatkou s ulicí U Borských kasáren 

- dopravní značka č. IP22 „Změna organizace dopravy“ s textem „POZOR – NAJÍŽDĚNÍ BUS 

NA TRAM.TRAŤ“ bude osazena po pravé straně ve směru do centra před vjezdem autobusu 

na koleje, před odbočkou na parkoviště u Úřadu práce 

- dopravní značka č. IP20a „Vyhrazený jízdní pruh“ bude osazena po pravé straně ve směru do 

centra před vjezdem autobusu na koleje, před odbočkou na parkoviště u Úřadu práce 

 

z důvodu: realizace akce „Oprava TT Klatovská třída, úsek Sady Pětatřicátníku-Tylova 

a Oprava TT Klatovská tř. v Plzni, náměstí T. G. Masaryka - náměstí Míru“ 

 

v termínu: 1. 7. 2022 – 31. 8. 2022 

 

dle přiložených odsouhlasených situací DIO (11x), které tvoří přílohu tohoto stanovení, za 

splnění následujících podmínek: 
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Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu: 

 

• Dopravní značení pro vyblokování parkovacích stání:  

Dopravní značky na vyblokování parkovacích stání budou osazeny v časovém předstihu dle 

povolení silničního správního úřadu, jehož nedílnou součástí bude toto stanovení. 

 

• Vodorovné dopravní značení č. V9a „Směrové šipky“ bude vyznačeno dle situací DIO 

Fáze 1 - 4 žlutou nalepovací fólií. Po ukončení jednotlivých dopravních opatření bude 

z vozovky beze zbytku odstraněno.  

• Neplatnost dopravní značky nebo její části, která vyplývá z přechodné úpravy provozu na 

pozemních komunikacích, lze vyjádřit: 

- škrtnutím oranžovo-černým pruhem (pruhy) nebo překrytím červeným křížem; tímto 

způsobem však nesmí být vyjádřena neplatnost svislé dopravní značky upravující 

přednost, nebo 

- jiným způsobem, například zakrytím nebo demontáží činné plochy značky. 

Po ukončení stavebních prací bude přechodné dopravní značení odstraněno a trvalé 

obnoveno do původního stavu. 

 

• Provoz bude v případě potřeby řízen osobami poučenými a náležitě vybavenými podle 

zákona o silničním provozu a vyhlášky Ministerstva dopravy č.294/2015 Sb., kterou 

se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. 

• Dopravní značení na místních komunikacích bude osazeno v souladu se stanovením 

přechodné úpravy provozu na silnici č. I/27 (Klatovská třída, sady Pětatřicátníků) 

stanoveným Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Plzeňského kraje. 

• Osazení dopravního značení provede profesně způsobilá osoba dle Zásad pro označování 

pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66 „Zásady pro označování pracovních 

míst na pozemních komunikacích“ schválených Ministerstvem dopravy pod č.j. 21/2015-

120-TN/1, ze dne 12.3.2015. 

• Den zahájení prací a realizace jednotlivých dopravních opatření nahlásí žadatel 

minimálně 3 dny předem silničnímu správnímu úřadu, dále na odbor dopravy 

Magistrátu města Plzně, tel. 37 803 4322 a na Policii ČR, MŘ Policie Plzeň-DI tel. 

974 325 128 (129) k provedení případné kontroly osazení stanoveného dopravního 

značení. 

Toto opatření obecné povahy nenahrazuje povolení příslušného silničního správního úřadu.  

 

 

Odůvodnění 

 

Dne 4.12.2019 právnická osoba Hans Wendel CZ s.r.o., IČ 25064461, Sazečská 3270/2a, 100 

00 Praha 10, kterou zastupuje právnická osoba SAFEROAD Czech Republic s.r.o., IČO 

25229761, Plzeňská 666, 330 21 Líně – Sulkov zdejšímu správnímu orgánu návrh na stanovení 

přechodné úpravy provozu na výše uvedených místních komunikacích.  

V návrhu byl uveden konkrétní důvod, proč by měl být provoz navrhovaným způsobem omezen, 

a k návrhu byla připojena grafická příloha dopravního opatření.  
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Na podkladě návrhu a souhlasného stanoviska Policie ČR dospěl zdejší správní orgán k závěru, 

že vydá toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena výše uvedená přechodná úprava 

provozu. Správní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu 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 pátým 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 a následné navrácení potvrzeného opatření:  

• MMP, Odbor správních činností, nám. Republiky č.p. 1/1, 306 32 Plzeň 1  

 

Dále obdrží: 

• Žadatel: Hans Wendel CZ s.r.o., IČ 25064461, Sazečská 3270/2a, 100 00 Praha 10 

• Policie ČR, Městské ředitelství policie Plzeň, Dopravní inspektorát Plzeň, U Borského parku 

20, 306 11 Plzeň 

• ÚMO Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7-9, 305 83 Plzeň 

• Krajský úřad Plzeňského kraje - Odbor dopravy a silničního hospodářství - silniční úřad, 

Škroupova 18, 306 13 Plzeň 

 

 

Příloha: 11 x DIO 
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