
 MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK 
Odbor dopravy 

 

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj 
Tel.: 371519711   Fax: 371591422   IČO: 00256986 

 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz 

 

 

Č.j.: DOP/1694/2018 – Bo  

V Nepomuku dne 31. 5. 2018 
Vyřizuje: Ing. Marek Boublík                                        
Tel.: 371519745 

marek boublik@urad-nepomuk.cz 

 
 

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 
       

 Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní úřad 

podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000  Sb., o provozu na pozemních komunikacích a 

o změnách některých předpisů v platném znění (dále jen „zákon o provozu na pozemních 

komunikacích“), na základě žádosti Elektromontáže Touš s. r. o., IČ 29089247, se sídlem 

Úherce, Topolová 68, 330 23 Nýřany  

 

stanoví  

  

po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Plzeňského 

kraje ze dne 15. 11. 2017 pod č. j. KRPP-172145-1/ČJ-2017-031106-48 a v souladu                             

s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích 

následující přechodnou úpravu provozu v úseku 

 

- pozemní komunikace č. III/17724 v obci Chloumek u Kasejovic 

        

Stanovené dopravní značení:     

 

- dle přiloženého DIO 

        

Doba platnosti: od 11. 6. 2018 do 20. 6. 2018 

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

retroreflexní provedení 

Důvod: výkop pro kabel nízkého napětí 

 

Podmínky, za kterých lze provést stanovenou místní úpravu 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. Dopravní značení, které je v kolizi s touto úpravou, bude zakryto nebo jiným vhodným 

způsobem zneplatněno. 

3. Přechodné dopravní značení musí být ve funkčním stavu, dobře připevněno a 

udržováno v čistotě. 

4. 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. 361/2000Sb., a § 20 cit. prováděcí vyhl. č.294/2015 Sb. 

5. Osoba odpovědná za řádné provedení dopravního značení: T. Pavlíček 
 

 

 

Mgr. Jíří Bešta 

vedoucí odboru dopravy 

                                                                               

                                                      

 
Obdrží: 

- Elektromontáže Touš s. r. o., IČ 29089247, se sídlem Topolová 68, Úherce, 330 23 Nýřany 

 

Ostatní: 

 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň – venkov, IDDS: 5ixai69 

 vlastní k založení 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: DIO 


