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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  Obce Mileč, IČ: 00256927, Mileč 23, 335 01  Mileč, zastoupené starostou 

Ing. Kovářem, podané dne  3.3.2022, po projednání a písemném vyjádření příslušného orgánu 

Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-

venkov, dopravní inspektorát, ze dne 9.3.2022 pod Č.j. KRPP-35290-2/ČJ-2022-031106-46 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 komunikaci „MK umístěná na pozemku parc. č. 1014/1 v katastrálním území Želvice“  

 

Důvod: 

- žadatel zdůvodnil, tím že umístění nových dopravních značek je nutné ke snížení rizika 

dopravní nehody v křižovatce MK v obci  Želvice se silnicí III/18617 

 

Stanovené dopravní značení:   

- dopravní značka (dále jen DZ) P4 dej přednost v jízdě společně s dodatkovou tabulkou 

E2b „tvar křižovatky“- na pozemku MK, umístění dle přiloženého DIO, které je nedílnou 

součástí tohoto opatření obecné povahy 

- DZ C4a přikázaný směr objížděný vpravo, umístění v zelené ploše křižovatky dle 

přiloženého DIO  

 

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.  
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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. 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. Veškeré komponenty dopravního značení (sloupky, patky, DZ) musejí být schváleného 

typu. 

4. Za čistotu a údržbu DZ je zodpovědný žadatel.  

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

 

Odůvodnění 

 

 Dne  3.3.2022 podala Obec Mileč, Mileč 23, 335 01  Mileč zdejšímu správnímu orgánu 

žádost o stanovení místní úpravy provozu na místní silnici  z důvodu snížení rizika dopravní 

nehody v křižovatce MK v obci  Želvice se silnicí III/18617. 

 Protože součástí navržené změny dopravního značení je též DZ P4 s dodatkovou 

tabulkou E2b „tvar křižovatky“ a DZ C4a přikázaný směr objížděný vpravo, na křižovatce místní 

komunikace se silnicí III/18617, které 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 9.3.2022  

pod  č.j. KRPP-35290-2/ČJ-2022-031106-46   a Dopravní inspektorát Plzeň-venkov  v něm 

uvedl, že s předloženým návrhem užití místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

souhlasí, za podmínky dodržení požadavků zásad pro dopravní značení na pozemních 

komunikacích – TP 65.  

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

správního řádu dne 29.3.2022 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 sejmut  dne 29.4.2022. V 

téže době byl zveřejněn dálkovým přístupem na elektronické úřední desce. Zveřejnění (doručení) 

návrhu nastalo dne 14.4.2022. 

 Jelikož se stanovení místní úpravy provozu dotýká provozu na okraji zastavěného území 

obce  Želvice, byl návrh opatření obecné povahy pro vyvěšení na úřední desce (vč. úřední desky 

elektronické) zaslán taktéž na Obec Mileč – zveřejnění na úřední desce tohoto orgánu ovšem 

nemělo vliv na běh lhůt.  

 Ve stanovené lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění 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 doplnění dopravního značení, 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  Městského úřadu 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 a na úřední desce Obce Mileč, vč. zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový 

přístup, kdy zveřejnění na úřední desce Obce Mileč  nemá vliv na běh lhůt.  
 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

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

úřadu Nepomuk, odboru dopravy. 

 

 

Obdrží: 

Obec Mileč, IDDS: 2sgau52 

 sídlo: Mileč č.p. 23, 335 01  Nepomuk 1 

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

Dopravní inspektorát, IDDS: 5ixai69 

 sídlo: Nádražní č.p. 2437/2, Východní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 

 

                     

- vlastní k založení 


