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 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Oznámení návrhu opatření obecné povahy 

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek 
 

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, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), 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 města Nepomuku, náměstí A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk, IČ: 00256986, 

doručené dne 08.06.2017  

 

oznamuje 

v souladu s § 172 správního řádu 

zahájení projednání návrhu stanovení místní úpravy provozu  

odstranění 2 ks zpomalovacích prahů umístěných v ulici Třebčická v Nepomuku, v úseku od 

křižovatky se silnicí II/191 k nám. A. Němejce, a zároveň o odstranění souvisejícího DZ 

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, po předchozím stanovisku Policie České republiky ze dne 

14.07.2017, č.j.  KRPP-107382-2/ČJ-2017-031106-46,  

stanoví 

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

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

komunikacích (dále jen prováděcí vyhlášky) místní úpravu provozu: 

Na místní komunikaci, ul. Třebčická v Nepomuku, v úseku od křižovatky se silnicí II/191 k nám. 

A. Němejce, budou odstraněny krátké příčné zpomalovací prahy Z 12 umístěné před domem 

č.p. 95 a před domem č.p. 270. U každého prahu Z 12 bude zároveň odstraněno související  DZ 

IP 2 s dodatkovou tabulkou E 1 s textem „2x“. 

Město Nepomuk jako vlastník místní komunikace podalo žádost o místní úpravu provozu – odstranění 

uvedených zpomalovacích prahů a souvisejícího DZ, na základě podnětu obyvatel okolních 
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nemovitostí. Obyvatelé okolních domů si stěžují na zvýšenou hlučnost při přejezdu prahů a na zvýšené 

množství výfukových plynů, které automobily přejíždějící prahy při rozjezdech produkují.  

Důvod: Zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 

V souladu s dikcí § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož 

práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatit u 

Městského úřadu v Nepomuku, odboru dopravy, písemné připomínky. V souladu s § 174 odst. 5 

správního řádu mohou k návrhu stanovení místní úpravy provozu vlastníci nemovitostí, jejichž práva, 

povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy 

přímo dotčeny, nebo i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo 

dotčeny, podat proti návrhu k Městskému úřadu v Nepomuku, odboru dopravy, písemné odůvodněné 

námitky. 

Městský úřad v Nepomuku, odbor dopravy, podle § 172 odst. 1 správního řádu 

vyzývá 

dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci, ul. Třebčická 

v Nepomuku, v úseku od křižovatky se silnicí II/191 k nám. A. Němejce, podávaly písemné 

připomínky nebo námitky doručením Městskému úřadu v Nepomuku, odboru dopravy, ve lhůtě 30 

dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní 

orgán, který opatření obecné povahy vydává.  

 

Odůvodnění: 

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, jako příslušný správní orgán obdržel dne 08.06.2017 žádost 

města Nepomuku, náměstí A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk, IČ: 00256986, o odstranění 2 ks 

zpomalovacích prahů umístěných v ulici Třebčická v úseku od křižovatky se silnicí II/191 k nám. A. 

Němejce a zároveň o odstranění souvisejícího DZ.  

Na místní komunikaci, ul. Třebčická v Nepomuku, jsou umístěny krátké příčné zpomalovací prahy 

Z 12 před domem č.p. 95 a před domem č.p. 270. U každého prahu Z 12 je umístěna DZ IP 2 

s dodatkovou tabulkou E 1 s textem „2x“. Město Nepomuk jako vlastník místní komunikace podalo 

žádost o odstranění uvedených zpomalovacích prahů a souvisejícího DZ na základě podnětu obyvatel 

okolních nemovitostí. Obyvatelé okolních domů si stěžují na zvýšenou hlučnost při přejezdu prahů a 

na zvýšené množství výfukových plynů, které automobily přejíždějící prahy při rozjezdech produkují.  

S návrhem dopravního opatření vyslovil dne 14.07.2017 souhlas dotčený orgán Policie ČR, kterým je 

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

pod č.j.: KRPP-107382-2/ČJ-2017-031106-46. Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, proto na 

základě žádosti a souhlasu dotčeného orgánu vydává tento návrh opatření obecné povahy. 

        

 

 

 

                                                                                                                       Mgr. Jiří Bešta 

                   vedoucí odboru dopravy              

                                       otisk úředního razítka  

 

 

Podle § 172 odst. 1 správního řádu tento návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen na 

úřední desce po dobu 15 dnů (15. den je dnem oznámení).  



Bude zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ust. § 25 správního řádu tak, že se vyvěsí na 

úřední desce MěÚ Nepomuk a současně bude zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou. Dnem vyvěšení je den 

vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. 

 

 

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: 

- Město Nepomuk, náměstí A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk  

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

dopravní inspektorát (KRPP-107382-2/ČJ-2017-031106-46) 

 

Úřady pro vyvěšení vyhlášky: 

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

 

Na vědomí: 

- vlastní k založení 


