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STANOVENÍ
PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
opatření obecné povahy

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 dne 8.6.2022 firma :
STAVMONTA spol. s r.o. , IČO 40525007, Hřbitovní 996, 312 00 Plzeň, zastoupená Alenou
Bláhovou
(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
stanoví

v souladu s § 124, odst. 6 a na základě ustanovení § 77, odst. 1, písm. c) zákona o silničním
provozu ve znění pozdějších předpisů a ve znění vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích (v platném znění)
přechodnou úpravu provozu
na pozemních komunikaci: silnice II/230 dle dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO),
za níže uvedených podmínek pro její realizaci:
Druh úpravy: přechodná
Způsob úpravy : Umístění přechodného dopravního značení (dále jen DZ), které bude provedeno
dle předloženého dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO), odsouhlasené Policií ČR,
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň-venkov, dopravní inspektorát
ze dne 9.5.2022 pod Č.j. KRPP-69190-2/ČJ-2022-031106-48, kdy je DIO nedílnou součástí
tohoto stanovení
Na komunikacích : II/230 v k.ú. Klášter, Novotníky a Kokořov
Důvod úpravy : zvláštní užívání silnice, stavební činnost – pokládka kanalizace a vodovodu
v obci Jarov a úplná uzavírka silnice III/02011
Termín:
od 11.7.2022 do 30.6.2024
Odpovědná osoba : za firmu Stavmonta spol. s.t.o. Martin Vítovec, tel. 606651892
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Další podmínky:
- 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"
- Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení.
Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být
schváleného typu. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním
značením bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
- Po osazení přechodného dopravního značení a před započetím prací je nutno informovat
orgán Policie ČR.
- 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.
- 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.
- Odpovědnou osobou bude prováděná pravidelná kontrola, přechodného DZ a zjištěné
nedostatky budou neprodleně odstraněny
Odůvodnění:
Dne 8.6.2022 obdržel zdejší odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk od žadatele
žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/230 v k.ú. Klášter u Nepomuka,
Novotníky a Kokořov, v termínu od 11.7.2022 do 30.6.2024, dle přiloženého DIO z důvodu
zvláštního užívání silnice a plné uzavírky silnice III/02011 v obci Jarov po dobu stavebních prací
pří pokládce kanalizace a vodovodu v této obci. Žadatel, rovněž doložil kladné stanovisko
dotčeného orgánu v tomto případě: Policie ČR, Krajské ředitelství police Plzeňského kraje,
Územní odbor Plzeň-venkov, Dopravní inspektorát ze dne 9.5.2022, vydaného pod Čj: KRPP69190-2/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, jak
je uvedeno ve výroku tohoto opatření.

Poučení:
Proti opatření obecné povahy dle § 173, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 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.
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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
Vzhledem k tomu, že se přechodná úprava provozu nedotkne zastavěného území žádné obce,
bylo to opatření obecné povahy vyvěšeno pouze na úřední desce zdejšího správního úřadu.
Příloha:
- Situace dopravního značení.

Ing. Martina Batovcová
vedoucí odboru dopravy

Příloha:
- Situace dopravního značení.
Obdrží:
STAVMONTA spol. s r.o., IDDS: 8archkw
sídlo: Hřbitovní č.p. 996/33, Doubravka, 312 00 Plzeň 12
Dopravní inspektorát, IDDS: 5ixai69
sídlo: Nádražní č.p. 2437/2, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1

