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  Opatření obecné povahy - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

 
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  firmy: SILNICE 

NEPOMUK s.r.o., IČ: 26342812, U Pošty 513, 335 01  Nepomuk, zastoupené  Josefem Skalou, 

podané dne  11.2.2022, po projednání a písemném vyjádření příslušného orgánu  Policie České 

republiky, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-venkov, dopravní 

inspektorát, ze dne 19.11.2021,  pod Č.j. KRPP-146953-2/ČJ-2021-031106-46, ve smyslu § 77 odst. 

1 písm. c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu  

na pozemních komunikacích 

 

stanoví místní úpravu provozu 

 

na místní komunikaci (dále jen MK) „MK umístěná na pozemku parc. č. 611/10, 611/12, 611/15, 

611/20, 611/21, 611/22, 611/24, 611/26, 611/27, 611/28, 611/30, 1512/14 v katastrálním území 

Nepomuk“, při stavební akci „Přístavba stavební úprava prodejny Norma Nepomuk“ 

 

Důvod: stavební práce a rekonstrukce prodejny Norma se stanovením trvalého dopravního značení pro 

parkovacích stání a stanovení místní úpravy provozu na  komunikaci kolem prodejny Norma 

v obci Nepomuk. 
 

 

Stanovené dopravní značení:  

1. svislé dopravní značení  P4 -  dej přednost v jízdě 1 ks: 

- parc. č. 611/24  výjezd od prodejny Norma do ulice U Pošty 

2. svislé dopravní značení  B2 – zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou E13 

s textem „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“ 1 ks 

- parc. č. 611/10  pro vjezd zásobovaní k nákladové rampě prodejny Norma 

3. svislé dopravní značení  A11 – pozor přechod pro chodce 2 ks 

- parc. č. 611/15 pro směr jízdy od silnice 1/20  

- parc. č. 1512/3 pro směr jízdy k silnici I/20 

4. svislé dopravní značení  IP4b – jednosměrný provoz 1 ks 

- parc. č. 611/11 pro příjezd k parkovacím stáním prodejny Norma 

5. svislé dopravní značení  IP6 – přechod pro chodce  2 ks 
-   parc. č. 611/26 pro výjezd od parkovacích stání prodejny Norma do ulice U Pošty 
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-   parc.č. 611/28 pro vjezd k parkovacím stáním prodejny Norma od ulice U Pošty 

6. svislé dopravní značení  B2 – zákaz vjezdu všech vozidel 2 ks 

-  parc. č. 611/22 pro vjezd  k parkovacím stáním prodejny Norma od nákladové rampy 

- parc. č. 611/26 pro výjezd od parkovacích stání prodejny Norma do ulice U Pošty 

7. svislé dopravní značení  IP11b parkoviště (kolmé nebo šikmé) s dodatkovou 

tabulkou E7b – směrová šipka 2 ks 

- parc. č. 611/10 – pro parkovací stání umístěné k prodejně norma  

- parc. č. 611/26 – pro parkovací stání umístěné k silnici I/20 

8. svislé dopravní značení  IP12 + O2 – vyhrazené parkoviště spojené s vodorovným 

značením parkovacího místa V10f (VYHRAZENÉ PARKOVIŠTĚ PRO VOZIDLO 

PŘEPRAVUJÍCÍ OSOBU TĚŽCE POSTIŽENOU. NEBO OSOBU TĚŽCE POHYBOVĚ 

POSTIŽENOU) 3 ks  

- st.p. 1206, parc. č. 611/10 – pro 1. 11. a 12.  parkovací stání směrovaná k prodejně 

Norma (s pořadím parkovacích míst  od hlavního vchodu do prodejny pro zákazníky) 

9. svislé dopravní značení  C2b – přikázaný směr jízdy vpravo 1 ks 

- parc. č.  611/30 – pro výjezd z tohoto pozemku  

10. vodorovné dopravní značení V10f - vyhrazené parkoviště pro voz. přepravující os. 

těžce postiženou nebo os. těžce pohybově postiženou 3 ks 

- st.p. 1206, parc.č. 611/10 v místě parkovacích stání směrovaných k prodejně Norma  

11. vodorovné dopravní značení  V7 – přechod pro chodce 2 ks 

- parc.č. 611/15 přechod pro chodce v ulici U Pošty 

- parc.č. 611/26 přechod pro chodce k hlavnímu vchodu pro zákazníky prodejny Norma 

na příjezdové komunikaci  k parkovacím stáním 

12. vodorovné dopravní značení  V10b – stání kolmé, vyznačené odlišnou betonovou 

zámkovou dlažbou, 47 ks stání 

- st.p. 1206, parc. č. 611/10, 611/26 – parkovací stání pro zákazníky situované k prodejně 

Norma a silnici I/20 

13. vodorovné dopravní značení  V6a – příčná čára souvislá se symbolem „dej přednost 

v jízdě“  

- parc. č. 611/24 pro výjezd do ulice U Pošty 

14. vodorovné dopravní značení  V2a podélná čára přerušovaná 

- parc.č. 611/24  - výjezdová komunikace od parkovacích stání (spodní část prodejny 

Norma) 

15. vodorovné dopravní značení  V2b – podélná čára přerušovaná 

     - parc.č. 611/10, 611/24, 611/29, 611/21 - výjezdová komunikace od prodejny Norma 

k ulici u Pošty 

16. vodorovné dopravní značení  V1a – podélná čára souvislá 

- parc. č. 611/24 u výjezdu z pozemku 611/30 

 

 Rozsah navrženého omezení je patrný z grafické přílohy, která je přílohou a nedílnou 

součástí tohoto opatření.  

  
Platnost úpravy: TRVALE 

Podmínky, za kterých lze provést stanovenou místní úpravu provozu: 

 

1. Dopravní značení musí být provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., v platném znění, 

kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Značení musí být dále 

umístěno dle TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. To mimo jiné 

znamená, že trvalé svislé dopravní značky a zařízení ani jejich nosná konstrukce nesmějí 

zasahovat do vymezené části dopravního prostoru stanovené volnou šířkou a volnou výškou 

pozemní komunikace. Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje značky nebo nosné 

konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice (u komunikace bez zpevněné části krajnice 

od vozovky) je 500 mm, největší vzdálenost je 2 000 mm.  
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Ve výjimečných případech lze v obci nejmenší vzdálenost snížit až na 300 mm. V úsecích 

komunikace, kde jsou osazena záchytná bezpečnostní zařízení, je nutno sloupky a nosné 

konstrukce dopravních značek osazovat zásadně za tato zařízení. Nosné konstrukce dopravních 

značek a dopravních zařízení mohou zasahovat pouze do průchozího prostoru (prostor pro chodce 

nebo cyklisty), a to pouze za předpokladu, že v daném místě zůstane volná šířka 1 500 mm. 

Spodní okraj nejnižších svislých dopravních značek umístěných po straně komunikace musí být v 

místě průchozího prostoru pro chodce min. 2 200 mm (pro stávající značky 2 000 mm), na 

mostních objektech min. 2 500 mm, v ostatních případech nejméně 1 200 mm. Svislé dopravní 

značky musí být umístěny tak, aby byly včas viditelné těmi účastníky silničního provozu, pro 

které jsou určeny. Dopravní značky musí být umístěny tak, aby vzdálenost od ostatních 

dopravních značek v podlém směru byla nejméně 30 m, v obci lze tuto vzdálenost snížit na min. 

10 m. Svislé dopravní značky musí být provedeny v reflexní úpravě.  

2. Osazení provede odborná firma, oprávněná a způsobilá k osazování dopravního značení 

3. Za údržbu DZ odpovídá město Nepomuk 

4. Osazení DZ je možné až po nabytí účinnosti tohoto opatření 

 

Odůvodnění  

 

 Dne  11.2.2022 podala firma SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, 335 01  Nepomuk 

zastoupené Josefem Skalou zdejšímu správnímu orgánu žádost o stanovení místní úpravy provozu na 

místní komunikaci  z důvodu stavebních prací a rekonstrukce prodejny Norma se stanovením trvalého 

dopravního značení pro parkovací stání a stanovení místní úpravy provozu na komunikaci kolem 

prodejny Norma v obci Nepomuk. Protože součástí navržené úpravy dopravního značení a místní 

úpravy provozu je ve výroku tohoto opatření,  též umístění zákazových značek, dodatkových tabulek, 

dopravní značek upravující přednost,  kdy tyto dopravní značky budou ukládat účastníkům silničního 

provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, bylo zřejmé, 

že navrženou místní úpravu provozu je podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu 

nutné stanovit formou opatření obecné povahy.  
 Stanovisko orgánu policie bylo vydáno dne 19.11.2021,  pod Č.j. KRPP-146953-2/ČJ-

2021-031106-46 a Dopravní inspektorát Plzeň-venkov  v něm uvedl, že s předloženým návrhem 

užití místní úprav provozu na pozemních komunikacích souhlasí, dle předložené grafické situace.  

 Správní orgán po obdržení stanoviska policie oznámil podle ustanovení § 172 odst. 1 

správního řádu dne 22.2.2022 veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné povahy a výzvu k uplatnění 

připomínek nebo námitek, nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho zveřejnění (návrh byl zveřejněn-

doručen 15. dnem ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce MěÚ Nepomuk). Návrh 

opatření obecné povahy (vč. grafické přílohy) byl vyvěšen na úřední desce zdejšího správního orgánu 

dne 22.2.2022 (sejmut dne 25.3.2022) a v téže době byl zveřejněn dálkovým přístupem na 

elektronické úřední desce. Zveřejnění (doručení) návrhu nastalo dne 9.3.2022 

Ve stanovené lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění (doručení)  návrhu neuplatnil nikdo u správního 

orgánu k návrhu opatření obecné povahy (stanovení místní úpravy provozu) připomínky ani námitky.  

Správní orgán s ohledem na výše uvedené vydal toto opatření obecné povahy, kterým stanovil místní 

úpravu provozu, v rozsahu uvedeném ve výroku tohoto opatření. 
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Poučení  

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. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni 

vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce Města Nepomuk. 

 
 

                                              

otisk úředního razítka 

 

        

Ing. Martina Batovcová 

vedoucí odboru dopravy 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu 

Nepomuk.,  vč. zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

S potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí bude opatření obecné povahy zasláno zpět Městskému 

úřadu Nepomuk, odboru dopravy.  

 

 

Vyvěšeno dne ............................................ Sejmuto dne................................................  

 

 

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:  

 

 

 
 

Obdrží: 

SILNICE NEPOMUK s.r.o., IDDS: jkf2c32 

 sídlo: U Pošty č.p. 513, 335 01  Nepomuk 1 

Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01  Nepomuk 1 

dopravní inspektorát, IDDS: 5ixai69 

 sídlo: Anglické nábřeží č.p. 7, Východní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 

 

 

 

                     

Na vědomí : 

- vlastní k založení 


