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STANOVENÍ 

PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 

 

Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 5 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 podal 

Jan Jakeš, IČO 60833149, Střelské Hoštice 139, 387 15  Střelské Hoštice 

(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 

komunikace: křižovatka silnice III/02018 a III/02017 v k.ú. obce Hradiště u Kasejovic (souvislosti 

s uzavírkou silnice II/174 v úseku se silnici III/02017 po křížení s účelovou 

komunikací u bývalého vojenského letiště Tchořovice) 

termín: 26.3.2022, 28.5.2022, 25.6.2022, 27.8.2022, 24.9.2022, 29.10.2022, 26.11.2022 

v době:           04.00 hod. do 13.00 hod.   

akce: Stanovení přechodné úpravy provozu souvislosti s uzavírkou silnice II/174 

v úseku se silnici III/02017 po křížení s účelovou komunikací u bývalého 

vojenského letiště Tchořovice 

spočívající v : 

 

1) V umístění DZ IS 11b s nápisem „HORAŽĎOVICE“ ukazující směr vlevo na silnici III/02017 před 

křižovatkou se silnicí III/02018, k.ú. Hradiště u Kasejovic, ve směru jízdy od obce Lnáře, Tchořovice 

2) V umístění DZ IS 11c ukazující směr vpravo na silnici III/02018 před křižovatkou se silnicí 

III/02017, k.ú. Hradiště u Kasejovic, ve směru jízdy od vesnice Zahorčičky  

 

Podmínky stanovení přechodné úpravy provozu: 

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 (viz příloha) 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. 
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2. Potřebné SDZZ bude instalováno bezprostředně před zahájením akce, s minimálním předstihem, 

a po jejím ukončení bezodkladně odstraněno tak, aby netvořilo překážku v provozu na PK. SDZZ 

bude po celou dobu užití průběžně kontrolováno, obnovováno a řádně udržováno.  

3. K okolním nemovitostem bude zajištěn přístup jejich vlastníkům a uživatelům pro obsluhu  

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

zneplatněno. 

5. 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.  

6. Osoba odpovědná za organizování a zabezpečení akce: Jan Jakeš, Střelské Hoštice 139.  
 

 

Odůvodnění: 

Dne 15.2.2022  podal navrhovatel  zdejšímu odboru dopravy návrh na přechodnou úpravu 

provozu na pozemních komunikacích křižovatka silnice III/02018 a III/02017 v k.ú. obce 

Hradiště u Kasejovic (souvislosti s uzavírkou silnice II/174 v úseku se silnici III/02017 po 

křížení s účelovou komunikací u bývalého vojenského letiště Tchořovice) pro dny 26.3.2022, 

28.5.2022, 25.6.2022, 27.8.2022, 24.9.2022, 29.10.2022, 26.11.2022 v době od 04.00 hodin do 

13.00 hodin z důvodu konání motoristické burzy na letišti Tchořovice 

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

zajištění bezpečnosti silničního provozu v souladu s rozhodnutím. K návrhu přiložil jednoduchou 

projektovou dokumentaci.  

Správní orgán obdržel kladné závazné stanovisko dotčeného orgánu: 

-  Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraji, Územní odbor Plzeň-venkov, 

Dopravní inspektorát, vydaného pod Č.j. KRPP-19986-2/ČJ-2022-031106-46 dne 8.2.2022 

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. 

 

 

 

Ing. Martina Batovcová 

vedoucí odboru dopravy 

  

 

 

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

 

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

- Situace dopravního značení. 

 

Obdrží: 

Jan Jakeš, Čestice č.p. 74, 387 19  Čestice 

 místo podnikání: Střelské Hoštice č.p. 139, 387 15  Střelské Hoštice 

dopravní inspektorát, IDDS: 5ixai69 

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

Město Blatná, odbor dopravy, IDDS: ih3bzwr 

 sídlo: tř. T. G. Masaryka č.p. 322, 388 01  Blatná 

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

 


