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STANOVENÍ 

PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 

Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 

provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh, který podala 

firma : 

EUROVIA Silba, a.s., IČ: 64830551,   Lobezská 1191, 326 00  Plzeň, 

kterou zastupuje Zdeněk Beran, Kozojedy 42, 331 41  Kozojedy 

(dále jen "navrhovatel"), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 172 

a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") 

opatřením obecné povahy 

s t a n o v í 

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, kdy součástí tohoto opatření obecné povahy je 

grafický návrh přechodné úpravy, který je její nedílnou součástí: 

 

1. plná uzavírka  místní komunikace v délce 460 m  umístěné na pozemku parc. č. 1179 k.ú. Klášter 

u Nepomuka v úseku od křižovatky silnice III/11748 s místní komunikací u hráze Klášterského  

rybníka a řeky Úslava 56,9 km k jezu řeky Úslava 56,3 s umístěním  přechodného dopravního 

značení (dále jen DZ) : 

a) silnice III/11748 před mostem ve směru jízdy od obce Klášter  DZ  - B24b zákaz odbočení 

vlevo s dodatkovou tabulkou E13 obsahující  text: „ MIMO VOZIDEL STAVBY“ 

b) silnice  III/11748 před mostem ve směru jízdy od obce Nepomuk  DZ  - B24a zákaz odbočení 

vpravo  s dodatkovou tabulkou E13 obsahující  text: „ MIMO VOZIDEL STAVBY“ 

c) na místní komunikaci v místě s křižovatky se silnici III/11748 DZ – B1 zákaz vjezdu, Z2 – 

zábrana pro označení uzavírky a dodatková  tabulka  E13 obsahující  text: „ MIMO 

VOZIDEL STAVBY“ 

d) na všechny vjezdy na místní komunikaci z účelových komunikací (z lesního porostu od 

zámku Zelená hora), viz.  grafický návrh přechodné úpravy provozu DZ B1 – zákaz vjezdu 

všech vozidel.  

e) V místě jezu řeky Úslavy 56.3 km DZ – B1 zákaz vjezdu, Z2 – zábrana pro označení 

uzavírky a dodatková tabulka  E13 obsahující  text: „ MIMO VOZIDEL STAVBY“ 

f) na místní komunikace vedoucí od restaurace Na Vyskočilce před  křižovatkou 

s rekonstruovanou komunikací DZ  - B24b zákaz odbočení vlevo s dodatkovou tabulkou E13 

obsahující  text: „ MIMO VOZIDEL STAVBY“.  

 

 

2. plná uzavírka  místní komunikace v délce 537 m  umístěné na pozemku parc. č. 1275/2  k.ú. 

Klášter u Nepomuka v úseku od křižovatky si silnicí III/11748 s místní komunikací vedoucí 

k restauraci Na Vyskočilce  a umístění  přechodného dopravního značení (dále jen DZ) : 
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a) na silnici  III/11748 před křižovatkou s místí komunikací vedoucí k restauraci Na Vyskočilce 

od obce Klášter  DZ  - B24b zákaz odbočení vlevo s dodatkovou tabulkou E13 obsahující  

text: „ MIMO VOZIDEL STAVBY“ 

b) na silnici  III/11748 před křižovatkou s místí komunikací vedoucí k restauraci Na Vyskočilce 

od obce Nepomuk DZ  - B24a zákaz odbočení vpravo  s dodatkovou tabulkou E13 obsahující  

text: „ MIMO VOZIDEL STAVBY“ 

c) na místní komunikaci v místě s křižovatky se silnici III/11748 DZ – B1 zákaz vjezdu, Z2 – 

zábrana pro označení uzavírky a dodatková  tabulka  E13 obsahující  text: „ MIMO 

VOZIDEL STAVBY“ 

d) na rekonstruovanou místní komunikaci v místě s křižovatky u restaurace Na Vyskočilce  DZ 

– B1 zákaz vjezdu, Z2 – zábrana pro označení uzavírky a dodatková  tabulka  E13 obsahující  

text: „ MIMO VOZIDEL STAVBY“ 

e) před křižovatku místní komunikace s rekonstruovanou  komunikací od restaurace Na 

Vyskočilce   DZ  - B24b zákaz odbočení vlevo s dodatkovou tabulkou E13 obsahující  text: 

„MIMO VOZIDEL STAVBY“ 

f) na místní komunikaci před křižovatku s rekonstruovanou místní komunikací od jezu řeky 

Úslava 56,3 km   DZ  - B24a zákaz odbočení vpravo  s dodatkovou tabulkou E13 obsahující  

text: „ MIMO VOZIDEL STAVBY“  

g) v křižovatce  místní komunikace vedoucí od rekonstruované místní komunikace k jezu řeky 

Úslava 56,3 km  DZ – IP10a slepá pozemní komunikace 

 

termín:  21.3.2022 – 22.5.2022 

akce: realizace stavby: „rekonstrukce místních komunikací u Zelené Hory“ 

spočívající v úplní uzavírce rekonstruovaných silnic v uvedeném termínu a osazení  

 

 

Podmínky pro provedení 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. 

 

2. Za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, jeho kontrolu a udržování po celou dobu 

přechodné úpravy provozu a včasné odstranění je zodpovědný navrhovatel. 

 

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. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité 

osazení stanoveného dopravního značení. 

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. 

Odůvodnění: 

Navrhovatel podal návrh na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu 

zajištění bezpečnosti silničního provozu v souladu s rozhodnutím, při stavební  realizaci stavby : 
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„Rekonstrukce místních komunikací u zelené hory“.  K  návrhu přiložil jednoduchou 

projektovou  

Správní orgán obdržel kladné závazné stanovisko dotčeného orgánu: 

Policie ČR, Krajské ředitelství police Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň-venkov, Dopravní 

inspektorát ze dne 3.3.2022, pod Čj: KRPP-32090-2/ČJ-2022-031106-48. Správní orgán návrh 

posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto 

stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích. 
Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, 

a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích. 

 

Poučení: 

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá 

účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po 

dobu nejméně 15 dnů, vč. zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. S potvrzeným 

datem vyvěšení a sejmutí bude opatření obecné povahy zasláno zpět Městskému úřadu 

Nepomuk, odboru dopravy. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v 

přezkumném řízení. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u 

správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené 

osoby k podávání připomínek nebo námitek. O stejný způsob vyvěšení se tímto žádá Obec 

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

Městskému úřadu Nepomuk, odboru dopravy. 

 

 

Ing. Martina Batovcová 

vedoucí odboru dopravy 

 

 

 

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

 

 

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

 

 

Příloha: 

 - grafický návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 
 

Obdrží: 

EUROVIA Silba, a.s., IDDS: kcydzt6 

 sídlo: Lobezská č.p. 1191/74, Lobzy, 326 00  Plzeň 26 

dopravní inspektorát, IDDS: 5ixai69 

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

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 5uimvsq 

 sídlo: Klatovská třída č.p. 2960/200i, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k 

 sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 

 sídlo: Holečkova č.p. 106/8, Smíchov, 150 00  Praha 5 

ČEZ Distribuce a.s.,, IDDS: v95uqfy 

 místo podnikání: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

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

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

 


