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 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Oznámení návrhu opatření obecné povahy 

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek 
 

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, místně příslušný dle § 11 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád) v řízení o opatření obecné povahy podle § 171 a 

následující části šesté správního řádu, které bylo zahájeno na základě žádosti Správy a údržby silnic 

PK p.o., se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ: 72053119, adresa pracoviště Koterovská 162, 

326 00 Plzeň, doručené dne 06.02.2017  

 

oznamuje 

v souladu s § 172 správního řádu 

zahájení projednání návrhu stanovení místní úpravy provozu  

změny zatížitelnosti na mostních objektech: most ev.č. 191-012 Žinkovy, most ev.č. 18619-1 

Nekvasovy, most ev.č. 1872-2 Vojovice - Žinkovy 

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, po předchozím stanovisku Policie České republiky ze dne 

01.02.2017, č.j.  KRPP-17529-1/ČJ-2017-031106-46  

stanoví 

v souladu s § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015, kterou se 

provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úpravy a řízení provozu na pozemních 

komunikacích (dále jen prováděcí vyhlášky) místní úpravu provozu: 

na mostě ev.č. 191-012 na silnici II. třídy č. 191 v obci Žinkovy, k.ú. Žinkovy (most přes 

bezejmenný potok) – po obou stranách mostu bude změněno dosavadní DZ, na místa 

dosavadních DZ B 13 „30 t“s doplňkovou tabulkou E 13 „38 t“ budou osazeny DZ B 13 „22 t“ 

s doplňkovou tabulkou E 13 „29 t“; 
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na mostě ev.č. 18619-1 na silnici III. třídy č. 18619 v obci Nekvasovy, k.ú. Nekvasovy (most přes 

Nekvasovský potok) – po obou stranách mostu budou osazeny DZ B 13 „26 t“ s doplňkovou 

tabulkou E 13 „64 t“; 

na mostě ev.č. 1872-2 na silnici III. třídy č. 1872 v úseku Vojovice - Žinkovy, k.ú. Žinkovy (most 

přes řeku Úslavu) – po obou stranách mostu bude změněno dosavadní DZ, na místa dosavadních 

DZ B 13 „24 t“s doplňkovou tabulkou E 13 „48 t“ budou osazeny DZ B 13 „18 t“ s doplňkovou 

tabulkou E 13 „36 t“; 

 

Veškeré dopravní zařízení a značky musí svým provedením odpovídat příslušným ustanovením 

zákona o silničním provozu v návaznosti na vyhlášku Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se 

provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, budou splňovat požadavky 

ČSN EN 12899-1 „Stále svislé dopravní značení“ a další související předpisy a normy za využití 

„Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích vydání II.“ – TP 65 vydaných Centrem 

dopravního výzkumu Brno. 

Důvod: zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 

V souladu s dikcí § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož 

práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatit u 

Městského úřadu v Nepomuku, odboru dopravy, písemné připomínky. V souladu s § 174 odst. 5 

správního řádu mohou k návrhu stanovení místní úpravy provozu vlastníci nemovitostí, jejichž práva, 

povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy 

přímo dotčeny, nebo i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo 

dotčeny, podat proti návrhu k Městskému úřadu v Nepomuku, odboru dopravy, písemné odůvodněné 

námitky. 

Městský úřad v Nepomuku, odbor dopravy, podle § 172 odst. 1 správního řádu 

vyzývá 

dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na mostě ev.č. 191-012 Žinkovy, 

mostě ev.č. 18619-1 Nekvasovy a mostě ev.č. 1872-2 Vojovice - Žinkovy podávaly písemné 

připomínky nebo námitky doručením Městskému úřadu v Nepomuku, odboru dopravy, ve lhůtě 30 

dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní 

orgán, který opatření obecné povahy vydává.  

        

 

 

                                                                                                                       Mgr. Jiří Bešta 

                   vedoucí odboru dopravy              

                                       otisk úředního razítka  

 

Podle § 172 odst. 1 správního řádu tento návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen na 

úřední desce po dobu 15 dnů (15. den je dnem oznámení).  

Bude zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

 

Vyvěšeno dne:                                                                            Sejmuto dne: 

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení písemnosti na úřední desce a její sejmutí z úřední desky. 

Potvrzenou písemnost po sejmutí vraťte vydávajícímu orgánu.  

 



Obdrží dle rozdělovníku: 

Správa a údržba silnic PK p.o., Škroupova 18, 306 13 Plzeň 

Městys Žinkovy, Žinkovy 84, 335 54 Žinkovy 

Obec Nekvasovy, Nekvasovy 102, 335 47 Nekvasovy 

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

inspektorát (KRPP-17529-1/ČJ-2017-031106-46) 

 

Úřady pro vyvěšení vyhlášky: 

Úřad Městyse Žinkovy, Žinkovy 84, 335 54 Žinkovy 

Obecní úřad Nekvasovy, Nekvasovy 102, 335 47 Nekvasovy 

Městský úřad Nepomuk, náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk 

 

Na vědomí: 

vlastní k založení 


