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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 

 

 
Č.j.: DOP/1754/2019 – Bo  

Sp. zn.: MÚ/DOP/536/19 

V Nepomuku dne 28. 2. 2019 
Vyřizuje: Ing. Marek Boublík                                        
Tel.: 371519758 
marek boublik@urad-nepomuk.cz 

 

O Z N Á M E N Í   V E Ř E J N O U   V Y H L Á Š K O U 

Návrh opatření obecné povahy 

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek 

Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk (dále jen „správní orgán“), příslušný podle               

§  124    odst.  6   zákona č:  361/2000 Sb., o  provozu   na  pozemních   komunikacích, ve  

znění  pozdějších  předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), v řízení  o opatření 

obecné povahy podle § 171 a následujících částí šesté správního řádu, které bylo zahájeno na 

základě Město Nepomuk,  IČ: 00256986, se sídlem Náměstí Augustina Němejce 63,               

335 01 Nepomuk ze dne 25. 1. 2019  

oznamuje 
v souladu s § 172 správního řádu 

zahájení projednání návrhu stanovení místní úpravy provozu 

 

v obci Nepomuk, ul. Na Vinici II (v blízkosti mateřské školky) 

 

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy po předchozím písemném vyjádření příslušného 

orgánu Policie ČR, kterým je Policie ČR, Krajské ředitelství Plzeňského kraje, územní odbor 

Plzeň-venkov, dopravní inspektorát, pod č.j.: KRPP-23434-2/ČJ-2018-031106-46                     

ze dne 14. 2. 2019  

stanoví 

v souladu s § 77 odst. 1 písm. c) a podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích v platném znění, následující místní úpravu provozu místní 

komunikace v Nepomuku, ul. Na Vinici I.: 

 

1) B 2 „Zákaz vjezdu všech vozidel“  

2) IP 4b „Jednosměrný provoz“ 

 (umístění dle schématu v příloze) 
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Důvodem takto navrženého opatření je zajištění bezpečnosti provozu na pozemní 

komunikací – přizpůsobit provoz na komunikaci jejím rozměrům (nebezpečné míjení aut 

apod.). Komunikace svými rozměry nesplňuje požadavky pro obousměrný provoz. 

 

 

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

vyzývá 

dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci 

Nepomuk, ul. Za Kostelem podávaly písemné připomínky nebo námitky doručením                 

MěÚ Nepomuk, odbor 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 25. 1. 2019 

žádost o stanovení místní úpravy na místní komunikaci. Správní orgán vydáním návrhu 

opatření obecné povahy zahájil řízení o stanovení místní úpravy provozu. 

K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou 

být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné 

připomínky. 

 

Po uplynutí lhůty správní orgán vydá opatření obecné povahy, na základě kterého lze umístit 

stanovené dopravní značení. 

 

 

 

          Mgr. Jiří Bešta 

              vedoucí odboru dopravy 

 

otisk razítka 

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

vyvěšen po dobu 15 dnů. 

 

 

 

Vyvěšeno dne:                        Sejmuto dne: 

 

 

 

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

vyvěsí na úřední desce MěÚ Nepomuk 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. 
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Grafické znázornění navrhované trvalé úpravy provozu 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží: 

 

- Město Nepomuk,  IČ: 00256986, se sídlem Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 

Nepomuk  
 
Dotčené orgány:  

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

dopravní inspektorát KRPP-23434-2/ČJ-2018-031106-46, IDS: 5ixai69 

- Městský úřad Nepomuk – k vyvěšení na úřední desku 

 
 


