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MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK 
Odbor dopravy 

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj 

Tel: 371519711  Fax: 371519755  IČO: 00256986 

e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz 

 
 Správa a údržba silnic PK p.o. 

 Škroupova 18 

 306 13 Plzeň 

 
Váš dopis zn. ze dne Naše zn./ č.j. Vyřizuje / tel./ e-mail V Nepomuku dne 

 MÚ/DOP/1279/17 Mgr. Pavel Löffelmann 10.05.2017 

 DOP/4632/2017 - LoP 371519758  

  Pavel.loffelmann@urad-nepomuk.cz  

 
 

 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

Opatření obecné povahy 

stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 

 
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o 

silničním provozu), místně příslušný dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen správní řád), v řízení o opatření obecné povahy podle § 171 a následující části šesté 

správního řádu, které bylo zahájeno na základě žádosti Správy a údržby silnic PK p.o., se sídlem 

Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ: 72053119, adresa pracoviště Koterovská 162, 326 00 Plzeň, 

doručené dne 06.02.2017,  

 

stanoví 

místní úpravu provozu 

 

v souladu s § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, vyhlášky č. 294/2015, kterou se 

provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úpravy a řízení provozu na pozemních 

komunikacích (dále jen prováděcí vyhlášky) a po předchozím  stanovisku  Policie České republiky ze 

dne 01.02.2017, č.j.  KRPP-17529-1/ČJ-2017-031106-46 

na mostě ev.č. 191-012 na silnici II. třídy č. 191 v obci Žinkovy, k.ú. Žinkovy (most přes 

bezejmenný potok) – po obou stranách mostu bude změněno dosavadní DZ, na místa 

dosavadních DZ B 13 „30 t“s doplňkovou tabulkou E 13 „38 t“ budou osazeny DZ B 13 „22 t“ 

s doplňkovou tabulkou E 13 „29 t“; 

na mostě ev.č. 18619-1 na silnici III. třídy č. 18619 v obci Nekvasovy, k.ú. Nekvasovy (most přes 

Nekvasovský potok) – po obou stranách mostu budou osazeny DZ B 13 „26 t“ s doplňkovou 

tabulkou E 13 „64 t“; 

na mostě ev.č. 1872-2 na silnici III. třídy č. 1872 v úseku Vojovice - Žinkovy, k.ú. Žinkovy (most 

přes řeku Úslavu) – po obou stranách mostu bude změněno dosavadní DZ, na místa dosavadních 

DZ B 13 „24 t“s doplňkovou tabulkou E 13 „48 t“ budou osazeny DZ B 13 „18 t“ s doplňkovou 

tabulkou E 13 „36 t“; 
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Doba platnosti: Trvalé dopravní značení 

Důvod: Zajištění bezpečnosti silničního provozu 

 

Podmínky provedení místní úpravy provozu: 

1. Veškeré dopravní zařízení a značky musí svým provedením odpovídat příslušným 

ustanovením zákona o silničním provozu v návaznosti na vyhlášku Ministerstva dopravy č. 

294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném 

znění, budou splňovat požadavky ČSN EN 12899-1 „Stále svislé dopravní značení“ a další 

související předpisy a normy za využití „Zásad pro dopravní značení na pozemních 

komunikacích vydání II.“ – TP 65 vydaných Centrem dopravního výzkumu Brno. 

2. Místní úprava provozu na PK bude provedena v souladu s podmínkami tohoto stanovení, 

podle předloženého návrhu žadatele, odsouhlaseného příslušným orgánem Policie ČR č. j.: 

KRPP-17529-1/ČJ-2017-031106-46 ze dne 01.02.2017. 

3. Realizace, tj. provedení i umístění DZ bude zajištěno způsobilou oprávněnou odbornou 

osobou, bez zásahu do PK a provozu na ní, a musí odpovídat příslušným schváleným 

technickým a bezpečnostním požadavkům na provedení (zejm. parametry, vlastnosti, 

materiál, reflexní úprava, zachování dopravního prostoru, výšky, vzdálenosti, úhlu, kotvení, 

stability, uspořádání, komplexnosti, viditelnosti). Při realizaci nebude ohrožena ani omezena 

bezpečnost uživatelů PK ani plynulost provozu na PK v dotčeném úseku (např. materiálem, 

manipulací ani jinými souvisejícími pracemi nebo činnostmi, vč. pohybu potřebného 

vozidla nebo mechanizace v místě). Rovněž nesmí být poškozena žádná sousední 

nemovitost, PK, vč. všech součástí a příslušenství.  

4. V případě nutnosti bude bezpečnost provozu na PK zajišťována způsobilými osobami řádně 

poučenými a vybavenými v souladu s § 79 zákona o silničním provozu a § 32 jeho 

prováděcí vyhlášky. Za organizování a zabezpečení realizace odpovídá žadatel.  

 

O d ů v o d n ě n í  

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy jako příslušný správní orgán obdržel dne 06.02.2017 žádost 

Správy a údržby silnic PK p.o., se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ: 72053119, adresa 

pracoviště Koterovská 162, 326 00 Plzeň, o místní úpravu provozu na pozemních komunikacích – na 

mostě ev.č. 191-012 na silnici II. třídy č. 191 v obci Žinkovy, k.ú. Žinkovy (most přes bezejmenný 

potok), na mostě ev.č. 18619-1 na silnici III. třídy č. 18619 v obci Nekvasovy, k.ú. Nekvasovy (most 

přes Nekvasovský potok, na mostě ev.č. 1872-2 na silnici III. třídy č. 1872 v úseku Vojovice - 

Žinkovy, k.ú. Žinkovy (most přes řeku Úslavu). Důvodem návrhu je zjištění změny zatížitelnosti 

mostních objektů, které vzešlo z výsledků provedených hlavních mostních prohlídek v roce 2016. 

V souladu s § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích se ke zpracovanému 

projektu a k návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích dne 01.02.2017 

vyjádřil dotčený orgán Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-

venkov, dopravní inspektorát, č. j.: KRPP-17529-1/ČJ-2017-031106-46. 

Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích byl zveřejněn ve formě návrhu 

opatření obecné povahy na úřední desce úřadu městyse Žinkovy, OÚ Nekvasovy a MěÚ Nepomuk 

s uvedením lhůty, ve které je možné uplatnit připomínky nebo námitky. Současně byl návrh opatření 

obecné povahy zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup. 

Ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření správní orgán neobdržel žádnou připomínku nebo 

námitku. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byla stanovena místní úprava provozu tak, jak bylo 

uvedeno v návrhu.  
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P o u č e n í  

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Jeho 

soulad s právními předpisy lze podle § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení, 

které může být zahájeno nejpozději do tří let od účinnosti opatření. V souladu s § 173 odst. 1 

správního řádu opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné 

vyhlášky. 

 

 

 

          Mgr. Jiří Bešta 

              vedoucí odboru dopravy 

 

otisk razítka 

 

 

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů (15. den je dnem 

oznámení) 

Bude zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

 

Vyvěšeno dne:                                                                            Sejmuto dne: 

 

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení písemnosti na úřední desce a její sejmutí z úřední 

desky. Potvrzenou písemnost po sejmutí vraťte vydávajícímu orgánu.  

 

Obdrží dle rozdělovníku: 

Správa a údržba silnic PK p.o., Škroupova 18, 306 13 Plzeň 

Městys Žinkovy, Žinkovy 84, 335 54 Žinkovy 

Obec Nekvasovy, Nekvasovy 102, 335 47 Nekvasovy 

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-venkov, dopravní 

inspektorát (KRPP-17529-1/ČJ-2017-031106-46) 

 

Úřady pro vyvěšení vyhlášky: 

Úřad městyse Žinkovy, Žinkovy 84, 335 54 Žinkovy 

Obecní úřad Nekvasovy, Nekvasovy 102, 335 47 Nekvasovy 

Městský úřad Nepomuk, náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk 

 

Na vědomí: 

vlastní k založení 


