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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 
Opatření obecné povahy 

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 

 

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., 

v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu s ustanoveními § 77 odst. 4 

zákona o silničním provozu, za subsidiárního využití části ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 

Sb., v platném znění (dále jen „správní řád“), na základě vlastního zjištění, ze dne 31.3.2022,  

 

stanoví přechodnou úpravu provozu 

 

na silnici č. III/17748 v ulici Husova Nepomuk 

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích spočívá: přechodném umístění  

dopravních značek do ul. Husova  na silnici III/17748  (dále jen DZ) a doplnění přechodné 

úpravy provozu stanovené zdejším MěÚ, odborem dopravy ze dne 24.3.2022, pod č.j. 

DOP/3925/2022-VrL, kdy stanovená přechodná úprava zůstává i nadále v platnosti  

 

1. DZ B 28 zákaz zastavení s dodatkovou tabulkou E13 s textem: „platí od 4.4. do 

21.5“  ve směru jízdy k náměstí A. Němejce, za křižovatku s místní komunikací 

v ulici Kozlovická v úrovní domu čp. 257 v ul. Husova v obci Nepomuk 

2. DZ B 28 zákaz zastavení s dodatkovou tabulkou E13 s textem: „platí od 4.4. do 

21.5“  ve směru jízdy k náměstí A. Němejce,  za  křižovatku s místní komunikací 

v ulici Jirky Kubíka v úrovni rohu rodinného domu čp. 132 u křižovatky v ul. 

Husova v obci Nepomuk 

3. DZ B 28 zákaz zastavení s dodatkovou tabulkou E13 s textem: „platí od 4.4. do 

21.5“  ve směru jízdy z náměstí A. Němejce do ulice Husova na chodníku u 

křižovatky ul. Husova s náměstím A. Němejce 

 

Doba platnosti:   od 4.4.2022 do 11. 5. 2022  (DIO 01) 

         

Další podmínky stanovení přechodné úpravy provozu: 

1. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude 

překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.  
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2. Za řádné provedení tohoto dopravně bezpečnostního opatření, jeho kontrolu a udržování 

po celou dobu přechodné úpravy provozu a včasné odstranění je zodpovědný dodavatel 

stavby pro rekonstrukci ul Plzeňská firma Eurovia, p. Robert Palečko, tel. 731601093 

3. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem 

stanoveným v rozhodnutí, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a 

příslušenství pozemní komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost 

neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu Policie ČR.  

4. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další 

dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit.   

5.  Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 

Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, technickou normou ČSN EN 12899-1 a technickými podmínkami 

TP 66 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích". 

6.  Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení. 

Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být 

schváleného typu. 

7. V průběhu aplikace dopravně inženýrského opatření je nutno použité dopravní značení 

průběžně kontrolovat a udržovat v bezvadném stavu, zodpovídá dodavatel  

8. Umístění DZ B28 a dodatkových tabulek  je možný po vyvěšení na úřední desce Města 

Nepomuk s platností uvedenou na dodatkové tabulce 

 

Odůvodnění: 

 Dne 31.3.2022 provedl zdejší správní úřad místní šetření v ulici Husova v obci Nepomuk, 

na silnici III/17748 v souvislosti se stanovením přechodné úpravy provozu vydaného zdejším 

správním úřadem dne 24.3.2022, pod č.j. DOP/3925/2022-VrL a rozhodl se k doplnění této 

přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, kdy  původní stanovení přechodné 

úpravy provozu na pozemních komunikacích  zůstává v platnosti beze změn.   Doplnění této 

přechodné úpravy o DZ uvedené ve výroku tohoto opatření, bylo telefonicky konzultováno 

s Policií České republiky, Územním odborem Plzeň-venkov, dopravní inspektorát.  

 Správní orgán v tomto případě postupoval podle ustanovení § 77 odst. 4 zákona o 

silničním provozu z důvodu, že bylo zjištěno, že dosavadní stanovení přechodné úpravy provozu 

na pozemních komunikacích by bylo vzhledem ke zvýšení hustoty provozu (obousměrný 

provoz), zvýšenému průjezdu autobusových spojů, vzhledem ke sníženým rozhledovým 

situacím, především při jízdě z náměstí A. Němejce do ul. Hiusova a šíři v části silnice v ul. 

Husova, rozhodl se správní orgán stanovit přechodnou úpravu provozu, tak jak je uvedeno ve 

výroku tohoto opatření, kdy lze tímto postupem  stanovit přechodnou úpravu provozu  nejdéle na 

60 dní bez předchozího řízení o návrhu opatření obecné povahy a bez projednání s dotčenými 

orgány, pokud hrozí nebezpečí z prodlení. Užití výše uvedeného ustanovení je tak dle názoru 

správního orgánu důvodné. 

 Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle § 77 odst. 

5 zákona o pravidlech silničního povozu, stanovuje se přechodná úprava provozu na pozemních 

komunikacích formou opatření obecné povahy, nedoručuje správní úřad návrh opatření obecné 

povahy a nevyzývá dotčené osoby k podání připomínek nebo námitek.      

 Vzhledem k výše uvedenému, využil správní orgán při stanovení účinnosti opatření 

ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu, kdy je možné stanovit účinnost opatření obecné povahy 

již dnem vyvěšení, hrozí-li vážná újma veřejnému zájmu, čímž bezpečnost a plynulost provozu 

na pozemních komunikacích včetně bezpečné přepravy cestujících veřejnou dopravou, 

bezpochyby je. Opatření bude zveřejněno na úřední desce správního orgánu 
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Toto doplnění stanovení přechodné úpravy nenahrazuje povolení zvláštního užívání komunikace, 

dle § 25 odst. 6 zákona o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,  které bylo zdejším 

správním úřadem povoleno dne 25.3.2022 pod č.j. DOP/4049/2022-VrL  a  ani   uzavírku 

komunikace dle § 24 zákona o pozemních komunikacích, které bylo vydáno zdejším správním 

úřadem  dne 30.3.2022 pod č.j. DOP/4586/2022-VrL.  

Poučení: 

Proti opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 podat opravný prostředek 

(nelze se proti němu odvolat). Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle 

ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení.  

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dne 31.3.2022, kdy dochází k vyvěšení veřejné 

vyhlášky na úřední desce Městského úřadu Nepomuk, který opatření vydal. 

 

                                              

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: 

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

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 

 sídlo: Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00  Plzeň 26 

Dopravní inspektorát, IDDS: 5ixai69 

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

 

 

                     

Na vědomí : 

- vlastní k založení 


