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Opatření obecné povahy - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stanovení místní úpravy provozu na 

pozemních komunikacích  

 
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění 

(dále jen zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 171 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě žádosti  

Obec Mileč, Mileč 23, 335 01  Mileč, zastoupené starostou Ing. Kovářem, podané dne  

3.3.2022, po projednání a písemném vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky, 

Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-venkov, dopravní inspektorát, ze 

dne  9.3.2022, pod Č.j. KRPP-5288-2/ČJ-2022-031106-46 ve smyslu § 77 odst. 1 písm. c) zákona 

o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu  na pozemních 

komunikacích 

 
stanoví místní úpravu provozu 

 

na komunikaci „MK parc. č.  17/1 v katastrálním území Maňovice“ 

Důvod: Umístěním dopravní značky IP10a slepá ulice na pozemku parc. č. 819/1 v k.ú. Maňovice 

v místě sloupu veřejného osvětlení u čísla popisného 7. Místní komunikace na pozemku parc. č. 17/3 

je slepá a auta se zde otáčejí na soukromém pozemku u stavby čp. 25 a v minulosti zde vznikly drobné 

škody na soukromém majetku 

 

Stanovené dopravní značení:  

- IP 10a – slepá pozemní komunikace – dle grafického návrhu, které je nedílnou 

součástí tohoto opatření obecné povahy.  

 

Platnost úpravy: TRVALE 

Podmínky, za kterých lze provést stanovenou místní úpravu provozu: 

 

1. Dopravní značení musí být provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., v platném 

znění, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Značení musí být 

dále umístěno dle TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. To 

mimo jiné znamená, že trvalé svislé dopravní značky a zařízení ani jejich nosná konstrukce 

nesmějí zasahovat do vymezené části dopravního prostoru stanovené volnou šířkou a volnou 

výškou pozemní komunikace. Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje značky nebo 

nosné konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice (u komunikace bez zpevněné 

části krajnice od vozovky) je 500 mm, největší vzdálenost je 2 000 mm. Ve výjimečných 

případech lze v obci nejmenší vzdálenost snížit až na 300 mm.  
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V úsecích komunikace, kde jsou osazena záchytná bezpečnostní zařízení, je nutno sloupky a 

nosné konstrukce dopravních značek osazovat zásadně za tato zařízení. Nosné konstrukce 

dopravních značek a dopravních zařízení mohou zasahovat pouze do průchozího prostoru 

(prostor pro chodce nebo cyklisty), a to pouze za předpokladu, že v daném místě zůstane volná 

šířka 1 500 mm. Spodní okraj nejnižších svislých dopravních značek umístěných po straně 

komunikace musí být v místě průchozího prostoru pro chodce min. 2 200 mm (pro stávající 

značky 2 000 mm), na mostních objektech min. 2 500 mm, v ostatních případech nejméně 1 

200 mm. Svislé dopravní značky musí být umístěny tak, aby byly včas viditelné těmi 

účastníky silničního provozu, pro které jsou určeny. Dopravní značky musí být umístěny tak, 

aby vzdálenost od ostatních dopravních značek v podlém směru byla nejméně 30 m, v obci lze 

tuto vzdálenost snížit na min. 10 m. Svislé dopravní značky musí být provedeny v reflexní 

úpravě.  

2. Osazení provede odborná firma, oprávněná a způsobilá k osazování dopravního značení 

3. Za údržbu a čistotu značení odpovídá navrhovatel.  

4. Osazení DZ je možné až po nabytí účinnosti tohoto opatření 

 

 

Odůvodnění:  

 

 Dne 3.3.2022  podala Obec Mileč, Mileč 23, 335 01  Mileč, zastoupená starostou Ing. 

Kovářem  ke správnímu orgánu  žádost o stanovení místní úpravy provozu, na komunikaci 

„MK parc. 17/3 v katastrálním území Maňovice“. Po podání žádosti bylo správním orgánem 

vyžádáno stanovisko dotčeného orgánu, v tomto případě Policie České republiky, Krajského 

ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-venkov, dopravní inspektorát, ze dne  

9.3.2022, pod Č.j. KRPP-5288-2/ČJ-2022-031106-46, kdy dotčený orgán  s místní úpravou 

silničního provozu souhlasil, dle přiložené grafické situace.  

 Jelikož se stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích dotýká 

provozu v části zastavěného území obce Maňovice správní orgán s ohledem na výše uvedené 

vydal toto opatření obecné povahy, kterým stanovil doplnění dopravního značení, v rozsahu 

uvedeném ve výroku tohoto opatření.   

 Protože součástí změny dopravního značení není změna ukládající účastníkovi 

silničního provozu povinnost odchylnou od obecné úpravy provozu na pozemních 

komunikacích, čož dopravní značka IP 10 a – slepá pozemní komunikace  bezpochyby 

neukládá, nevyvěšoval správní orgán oznámení o stanovení místní úpravy provozu  na 

úředních deskách Města Nepomuk a Mileč a  nevyzýval dotčené osoby k podávání 

připomínek nebo námitek.  

 

 Správní orgán  neshledal důvody, které by bránily stanovení místní úpravy provozu, a proto 

stanovil místní  úpravu provozu na pozemních komunikacích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Poučení: 

 

 Proti opatření obecné povahy nelze podat podle § 173 odst. 2 zákona správního řádu 

opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy 

posoudit v přezkumném řízení 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. Do 

opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu.  

 

 

 

 

                                              

otisk úředního razítka 

 

        

Ing. Martina Batovcová 

vedoucí odboru dopravy 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského 

úřadu Nepomuk a na úřední desce Mileč, vč. zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový 

přístup.  

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

Městskému úřadu Nepomuk, odboru dopravy.  

 

 

 

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

 

 

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

 
 

 

Obdrží: 

Obec Mileč, IDDS: 2sgau52 

 sídlo: Mileč č.p. 23, 335 01  Nepomuk 1 

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

Dopravní inspektorát, IDDS: 5ixai69 

 sídlo: Nádražní č.p. 2437/2, Východní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 

 

 

                   

Na vědomí : 

- vlastní k založení 
 


