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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

Opatření obecné povahy 

stanovení přechodné 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 a o změnách některých zákonů v platném znění 

(dále jen zákon  o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 171 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě žádosti ze 

dne 15.05.2017 podané společností SEG s.r.o., IČ: 46883657, se sídlem Skladová 4, 326 00 Plzeň, po 

předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství 

policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-venkov, dopravní inspektorát, č. j. KRPP-191353-1/ČJ-

2015-031106-48 ze dne 02.12.2015, ve smyslu § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a 

vyhlášky č. 294/2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 

s t a n o v í 

přechodnou úpravu provozu 

na pozemních komunikacích ve městě Nepomuku – na úsecích silnic č. III/19115 ul. Tojická, 

III/19114 ul. Blatenská, MK ul. U Školky, U Rybníčku, 

Doba platnosti: od 01.06.2017 do 30.08.2017 

Dotčený úsek: Město Nepomuk, část Dvorec, k.ú. Dvorec u Nepomuku, silnice č. III/19115 ul. 

Tojická, III/19114 ul. Blatenská, MK ul. U Školky, U Rybníčku, 

Provedení dopravních značek: přenosné svislé dopravní značení, základní rozměrová řada, 

retroreflexní provedení 

Důvod: Výkopové práce pro pokládku kabelů NN 

Nedílnou součástí přechodné úpravy provozu je přiložená situace s vyznačením uzavírky a se 

stanovením přechodné úpravy provozu. 
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1) Umístění DZ bude provedeno dle přiloženého schématu, které vychází ze schématu B/2 dle TP 

66 „Zásady pro označování pracovních míst na PK“. Před počátkem pracovního místa bude ve 

směru jízdy umístěná na komunikaci DZ A 15 „Práce“ + A 6b „Zúžená vozovka / z jedné 

strany“. Příčná uzávěra bude řešena min. třemi jednostrannými směrovacími deskami Z4 a/b — 

dle směru vedení objíždění pracovního místa. Směrovací desky budou umístěny s odstupem v 

příčném směru 0,6 — 1,0 m a v podélném směru 1,0 — 2,0 m. Pro podélnou uzávěru 

komunikace (vymezení prostoru výkopových prací) budou využity oboustranné směrovací 

desky Z 4d/e - dle směru vedení objíždění pracovního místa, s doplněním první směrovací 

desky k jízdnímu pruhu o DZ C 4a/b „Přikázaný směr objíždění vpravo/vlevo“. Vzájemný 

odstup jednotlivého dopravního zařízení Z 4d/e bude 5 - 10 m. Volná šířka místní komunikace 

v místě výkopových prací bude zachována vždy min. 2,75 m. Délka pracovního úseku bude 

max. 100 m. Samotný výkop bude ohraničen v souběhu se zelení zábradlím nebo plotem 

doplněným o zábranu Z2 resp. červenobílou pásku z důvodu zabezpečení proti pádu chodců.   

2) Přechody přes silnici a přechody přes MK budou řešeny překopy po polovinách. Volná šířka 

MK bude zachována nejméně 2,75 m.  

3) S ohledem na umístění pracovních míst v prostoru směrových oblouků místní 

komunikace musí být provoz v těchto úsecích na přilehlé pozemní komunikaci k 

pracovnímu místu, dle § 79 zákona o silničním provozu řízen pracovníkem příslušně 

poučeným a vybaveným požadovaným oblečením. 

(viz. situace). 

 

Odpovědný subjekt za provedení tohoto stanovení: Jan Otýs, tel.: 604438633 

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu: 

1. Přechodná úprava provozu v dotčeném úseku PK bude kompletně osazena (způsobilou, 

odbornou oprávněnou osobou;  umístěna mimo hlavní dopravní prostor, se zachováním 

potřebné výšky i vzdálenosti DZ vč. vzájemné) podle podmínek tohoto opatření a podle 

předloženého upraveného návrhu žadatele (příloha-viz situace) v souladu s 

platnými technickými i zvláštními předpisy, zejm. TP 65, 66, ČSN 018020 vč. změn, ČSN EN 

12899-1-5 a vyhl. č. 294/2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích. 

2. Přechodné dopravní značení bude instalováno bezprostředně před zahájením s minimálním 

předstihem a po jejich ukončení bezodkladně odstraněno tak, aby netvořilo překážku 

v provozu na PK. DZ bude po celou dobu užití průběžně kontrolováno, obnovováno a řádně 

udržováno.  

3. Informace o stavební činnosti s vlivem na dopravní obsluhu sousedních nemovitostí bude 

písemně nebo jiným vhodným prokazatelným způsobem oznámena jejich vlastníkům nejméně 

7 dní před termínem omezení. Přístup vlastníkům sousedních nemovitostí nebude znemožněn 

(resp. bude zajištěn). 

4. Pracovníci stavby při výkonu prací na pozemní komunikaci musí být vybaveni oblečením 

nebo vestami odpovídajícímu zvláštnímu technickému předpisu ČSN EN 471.   

5. Stavební technika musí být vybavena zvláštním výstražným světlem oranžové barvy, řidič 

vozidla jej smí využít v případě, že jeho jízdou nebo pracovní činnosti může být ohrožena 

bezpečnost provozu na pozemní komunikaci.   

6. Stavební technika a zařízení staveniště musí být umístěny v rámci vymezených částí 

dotčených komunikací.   

7. V případě nutnosti musí být provoz na přilehlé pozemní komunikaci k pracovnímu místu, dle 

§ 79 zákona o silničním provozu řízen pracovníkem, příslušně poučeným a vybaveným 

požadovaným oblečením.   

8. Dopravní značení, které je v kolizi s touto úpravou, bude zakryto nebo jiným vhodným 

způsobem zneplatněno. 

9. Dopravní značky a dopravní zařízení související s pracovním místem musí být umístěny až 

bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci.  

Označování pracovního místa v případě dopravního omezení na šířku jízdního pruhu 2,75 m 



musí být prováděno v době nízkých intenzit tj. mimo dopravní špičky. Při umisťování 

jednotlivých dopravních značek a dopravních zařízení se musí postupovat ve směru pohybu 

dopravního proudu k dopravnímu omezení.   

10. Odstraňování provizorního DZ v rámci pracovního úseku je možné provádět až po plném 

zprovoznění jízdních pruhů, vždy co nejdříve po ukončení prací. S pracemi, pro něž je 

pracovní místo zřizováno, smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny 

dopravní značky a zařízení.   

11. Přechody přes výkopy v místech průběžných chodníků v rámci křižovatek ulic a vstupů do 

objektů musí být zajištěny pochozími lávkami šířky min. 1,00 m s oboustranným zábradlím 

výšky 1,10 m.   

12. V případě nutnosti musí být vyblokování parkovacích stání pro vozidla zajištěno dopravní 

značkou B 28 „Zákaz zastavení“ s dodatkovou tabulkou E 13 „PLATÍ DNE ...... “, příslušně 

DZ bude umístěno nejméně 7 dní před začátkem platnosti   

13. Napojení sousedních nemovitosti bude řešeno krátkodobým znemožněním dopravní obsluhy a 

po dokončení výkopu bude v případě nutnosti zajištění provozu dopravní obsluhy využito 

přejezdů resp. přejezdných ocelových plechů. 

 

O d ů v o d n ě n í  

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy obdržel dne 15.05.2017 žádost společnosti SEG s.r.o., IČ: 

46883657, se sídlem Skladová 4, 326 00 Plzeň, o stanovení místní úpravy provozu na místních 

komunikacích  z důvodu zajištění výkopových prácí pro pokládku kabelů NN ve městě Nepomuku, 

části Dvorec, k.ú. Dvorec u Nepomuku, silnice č. III/19115 ul. Tojická, III/19114 ul. Blatenská, MK 

ul. U Školky, U Rybníčku. 

Žádost byla podána z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na uvedených pozemních komunikacích. 

V souladu s § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích k návrhu stanovení 

místní úpravy provozu na pozemních komunikacích se vyjádřil příslušný policejní orgán, pod č.j. . 

KRPP-191353-1/ČJ-2015-031106-48 dne 02.12.2015. Správní úřad na základě těchto podkladů 

vydává opatření obecné povahy v souladu s § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních 

komunikacích. 

 

P o u č e n í  

Podle § 173 odst. 2 zákona správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, proti opatření obecné 

povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné 

povahy posoudit v přezkumném řízení. 

Podle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích nabývá přechodná úprava 

provozu účinnosti pátým dnem po vyvěšení. 

 

 

 

                                                                                                               Mgr. Jiří Bešta 

                   vedoucí odboru dopravy              

                                       otisk úředního razítka  

 

 

 

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.  
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 (účastníci – do vlastních rukou): 

 
- SEG s.r.o., Skladová 4, 32600 PLZEŇ 

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

- Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk 

 

Dotčené orgány: 

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

dopravní inspektorát (KRPP-191353-1/ČJ-2015-031106-48) 

 

 

Úřady pro vyvěšení vyhlášky: 

 

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

 


