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Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích 

 

 Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk, příslušný podle §  124  odst.  6   zákona  

č: 361/2000 Sb. o provozu na  pozemních   komunikacích, ve  znění  pozdějších  předpisů,  

na základě písemné žádosti SEG s.r.o., IČ: 46883657, se sídlem Skladová 4, 326 00 Plzeň, 

podané dne 27.03.2017 

s t a n o v í  

v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 

komunikacích ve znění pozdějších předpisů, po předchozím vyjádření Policie ČR, Krajského 

ředitelství policie Plzeňského kraje, územního odboru Plzeň-venkov, dopravního inspektorátu                                       

pod  č. j.: KRPP-36597-1/ČJ-2017-031106-48 ze dne 06.03.2017,  

přechodnou  úpravu  provozu na pozemních  komunikacích – silnicích č. III/18618 a 

III/18619 v obci Nekvasovy, k.ú. Nekvasovy, 

v souvislosti s realizací podélného i kolmého umístění inženýrských sítí – kabelového vedení 

NN 

Doba platnosti: 03.04.2017 – 20.04.2017 

Provedení dopravních značek: přenosné svislé dopravní značení, základní rozměrová řada, 

retroreflexní provedení 

Důvod: realizace akce „Nekvasovy, nové zemní přípojky NN“ 

1. Přechodná úprava provozu v dotčeném úseku PK bude kompletně osazena (způsobilou, 

odbornou oprávněnou osobou; umístěna mimo hlavní dopravní prostor, se zachováním 

potřebné výšky i vzdálenosti DZ vč. vzájemné) podle podmínek tohoto opatření a podle 

předloženého upraveného návrhu žadatele (příloha-návrh DIO zprac. SAFEROAD Czech 

Republic s r.o., Plzeňská 666, 330 21 Líně, ze dne 06.03.2017)  v souladu s 

platnými technickými i zvláštními předpisy, zejm. TP 65, 66, ČSN 018020 vč. změn, ČSN EN 

12899-1-5 a vyhl. č. 294/2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích. 

2. Průjezdní profil silnice III. třídy zůstane zachován, startovací jámy budou v dostatečné 

vzdálenosti od komunikace.  
3. Potřebné SDZZ bude instalováno bezprostředně před zahájením souvisejících prací, s 

minimálním předstihem a po jejich ukončení bezodkladně odstraněno tak, aby netvořilo 

překážku v provozu na PK. SDZZ bude po celou dobu užití průběžně kontrolováno, 

obnovováno a řádně udržováno.  
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4. K okolním nemovitostem bude zajištěn přístup jejich vlastníkům a obyvatelům pro obsluhu a 

zásobování  

5. Dopravní značení, které je v kolizi s touto úpravou, bude zakryto nebo jiným vhodným 

způsobem zneplatněno. 

6. V případě nutnosti, k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na PK, bude SDZZ doplněno 

o způsobilé osoby, řádně poučené a vybavené v souladu s §79 cit.zákona č.361/2000 Sb. a §20 

cit. prováděcí vyhl. č.294/2015 Sb.  
7. Osoba odpovědná za organizování a zabezpečení akce: Jan Otýs, tel.: 604438633.  

 

 

O d ů v o d n ě n í  

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy obdržel dne 27.03.2017 žádost společnosti SEG s.r.o., IČ: 

46883657, se sídlem Skladová 4, 326 00 Plzeň, o stanovení místní úpravy provozu na místních 

komunikacích na silnicích č. III/18618 a III/18619 v obci Nekvasovy, k.ú. Nekvasovy,, za účelem 

provedení podélného i kolmého umístění inženýrských sítí – kabelového vedení NN v rámci akce 

„Nekvasovy, nové zemní přípojky NN“. 

Žádost byla podána z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na uvedených pozemních komunikacích. 

V souladu s § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích  ke zpracovanému 

projektu a k návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích se vyjádřil 

příslušný policejní orgán, pod č.j. KRPP-36597-1/ČJ-2017-031106-48 ze dne 06.03.2017. Správní 

úřad na základě těchto podkladů vydává opatření obecné povahy v souladu s § 77 odst. 5 zákona o 

provozu na pozemních komunikacích. 

 

P o u č e n í  

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. 

Podle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích nabývá přechodná úprava provozu 

účinnosti pátým dnem po vyvěšení. 

 

          Mgr. Jiří Bešta 

              vedoucí odboru dopravy 

 

otisk razítka 

Obdrží na vědomí: 

 

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

dopravní inspektorát (KRPP-36597-1/ČJ-2017-031106-48 ze dne 06.03.2017) 

- Vlastní k založení 
 

 

 

 

 

 

 


