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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/140/2020 - BaM  
Sp. zn.: MÚ/DOP/5014/19 
V Nepomuku, dne 6.1. 2019         
vyřizuje: Ing. Martina Batovcová                                    
tel.: 371519758
martina.batovcova@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
Opatření obecné povahy

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk (dále jen správní orgán), příslušný 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 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 následujících části šesté správního řádu, které bylo zahájeno na 
základě žádosti Město Nepomuk,  IČ: 00256986, se sídlem Náměstí Augustina Němejce 63,               
335 01 Nepomuk ze dne 21.11. 2019.

stanoví

v souladu s § 77 odst. 1 písm. c) a podle § 124 odst. 6 zákona o silničním provozu, po 
předchozím vyjádření příslušného orgánu Policie ČR Ć.j. KRPP-155434-2/ČJ-2019-031106-47, 
kterým je Policie ČR, Krajské ředitelství Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-venkov, dopravní 
inspektorát

dopravní značení umístěné dle schématu v příloze

v obci Nepomuk – Dvorec parkoviště pro osobní automobily – severní rampa nádraží na místní 
komunikaci C – ulice U Trati kat. území Dvorec

Důvod: doplnění stávající parkovací plochy a zajištění bezpečnosti silničního provozu

Umístění dopravních značek je evidentní z přiložené situace  navrženého dopravního značení a 
jejich přesné místo osazení je zřejmé z fotodokumentace, která je k nahlédnutí na městském úřadě v 
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Nepomuku včetně aktuálního závazného stanoviska PČR k DZ (viz výše) a celkové projektové 
dokumentace stavby. 

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 žadatelem provedena v souladu s podmínkami tohoto 
stanovení, podle předloženého návrhu žadatele, odsouhlaseného příslušným orgánem 
Policie ČR.

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. 

5. Za dodržení podmínek místní úpravy provozu odpovídá Ing. Jiří Švec, starosta města 
Nepomuk, tel. 371 519 711.

Odůvodnění:

Městský úřad Nepomuk,  odbor dopravy,  jako příslušný správní orgán obdržel dne 
21.11.2019 žádost o vydání stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Nepomuk – 
Dvorec ulice U Trati kat. území Dvorec. 

Zdejší správní orgán návrh v souladu s § 77 odst.  zákona o silničním provozu projednal 
s dotčeným orgánem – Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeń-venkov 
návrh na stanovení místní úpravy provozu. Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor 
Plzeň-venkov vyjádřením ze dne 19.11.2019, Č.j. KRPP-155434-2/ČJ-2019-031106-47, vyslovilo 
s návrhem souhlas.

Dne 28.11.2019 byl v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu návrh opatření obecné povahy 
Městským úřadem Nepomuk zveřejněn na úřední desce městského úřadu (viz. § 25 odst. 2 správního 
řádu) s tím, že dotčené osoby byly v návrhu vyzvány, že k němu mohou podávat připomínky nebo 
námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu. V návrhu opatření obecné povahy bylo dále 
uvedeno, že písemné připomínky k návrhu může v uvedené lhůtě podat kdokoli, jehož práva, 
povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny. Připomínkami se zdejší 
správní orgán bude zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádá se s nimi v jeho 
odůvodnění. Vlastníci nemovitosti, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem 
vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotřeny, byl v návrhu opatření obecné 
povahy poučeni, že proti němu mohou podávat písemné odůvodněné námitky, o nichž rozhodne zdejší 
správní orgán. Návrh opatření obecné povahy byl z úřední desky sejmut dne 16.12.2019, tedy po 
uplynutí zákonné patnáctidenní lhůty.
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Ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy k němu nebyly podány 
žádné písemné připomínky nebo námitky. Proto mohl zdejší správní orgán přistoupit k vydání tohoto 
opatření obecné povahy, jímž bylo návrhu města Nepomuk na stanovení místní úpravy provozu 
vyhověno, a to na podkladě následujících skutečností.

Při vydání tohoto opatření obecné povahy, kterém se stanoví místní úprava provozu na místní 
komunikaci v obci Nepomuk-Dvorec ulice U Trati, vycházel zdejší správní orgán především z obsahu  
návrhu navrhovatele. Na jeho podkladě dospěl zdejší správní orgán k závěru, že návrhu vyhoví a 
opatření obecné povahy vydá. Z obsahu návrhu na stanovení místní úpravy provozu a z poznatků 
zdejšího správního orgánu je zřejmé, že touto úpravou dojde k zajištění bezpečnosti silničního provozu 
a dále o maximální možnou efektivitu využití stávající plochy bývalé nákladové severní rampy 
vlakového nádraží.

P o u č e n í:

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný 
prostředek. Podle § 174 odst. 2  soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v 
přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti 
opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné 
vyhlášky.

otisk razítka

Mgr. Jiří Bešta
vedoucí odboru dopravy

Podle § 173 odst. 1 správního řádu tento musí být tento dokument zveřejněn úředních deskách 
obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.

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 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.

Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy:

Příloha č. 1 – situace s navrženým dopravním značením
K nahlédnutí je na městském úřadě v Nepomuku: fotodokumentace, aktuální závazné stanovisko PČR 
k dopravnímu značení, celková projektová dokumentace stavby. 
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Obdrží:

- Město Nepomuk, nám. Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk

Na vědomí

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

- vlastní k založení

Úřady pro vyvěšení vyhlášky:

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

Příloha č. 1 – situace s navrženým dopravním značením
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