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ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU NA STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA
POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY) – VEŘEJNÁ
VYHLÁŠKA
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy (dále jen „správní orgán“), jako příslušný orgán státní
správy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení §
124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“), v
souladu s ustanoveními § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu a § 172
zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění (dále jen „správní řád“), na základě návrhu Městys
Žinkovy, IČO 00257508, Žinkovy 84, 335 54 Žinkovy, zastoupené starostou Josefem
Karhanem (dále jen „žadatel“), po předchozím písemném stanovisku PČR, Krajského ředitelství
policie Plzeňského kraje, Dopravního inspektorátu Plzeň-venkov, č.j. KRPP-82594-2/ČJ-2022031106-46 ze dne 1.6.2022 dle schváleného DIO, který je součástí tohoto návrhu.
oznamuje zahájení řízení o návrhu opatření obecné povahy ve věci: „stanovení místní úpravy
provozu na silnicích č. II/191 a III/19117 v obci Žinkovy.
Předmětem návrhu je:
Na uvedené pozemní komunikaci instalovat dopravní značku:
B 20a (30)
Rozsah navrženého omezení je patrný z grafické přílohy, která je přílohou a nedílnou součástí
tohoto oznámení.
Důvod návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích:
Důvodem navrženého opatření je podaná žádost žadatele o snížení rychlosti v intravilánu obce
Žinkovy. Uvedené úseky jsou velmi nepřehledné u křižovatky silnici II/191 a III/19117, navíc se
zde nachází zdravotní středisko, které navštěvují převážně senioři a klub sv. Václava, který
každý den navštěvují žáci ZŠ a MŠ Žinkovy a musí přecházet právě přes tuto křižovatku, kde
navíc není žádný přechod pro chodce. Silnice č. II/191 je významnou spojnicí s městem Klatovy
a je proto maximálně využívaná kamionovou dopravou. Z důvodu zajištění větší bezpečnosti dětí
a seniorů žádáme o snížení nejvyšší povolené rychlosti na 30 km/h na těchto úsecích.
V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu stanovení místní úpravy
provozu na uvedených pozemních komunikacích kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy
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mohou být tímto navrženým opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního
orgánu písemné připomínky.
V souladu s § 172 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, určí-li tak správní orgán, i jiné
osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat
proti návrhu ke správnímu orgánu písemné odůvodněné námitky.
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy podle § 172 odst. 1 správního řádu
vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy – návrhu na stanovení místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích, podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné
námitky doručením správnímu orgánu (MěÚ Nepomuk, odbor dopravy, náměstí Augustina
Němejce 63, 335 01 Nepomuk) ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho zveřejnění (návrh je zveřejněndoručen 15. dnem ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce MěÚ Nepomuk).
Zmeškání úkonu nelze prominout.
O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává. Lhůta k podání
písemných připomínek je správním orgánem stanovena v souladu s dikcí § 174 odst. 1 správního
řádu za podmínek definovaných v § 39 správního řádu a lhůta k podání písemných
odůvodněných námitek je stanovena podle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu.
otisk úředního razítka
Ing. Martina Batovcová
vedoucí odboru dopravy
S návrhem se lze seznámit ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění u Městského úřadu Nepomuk,
Odboru dopravy, náměstí A. Němejce 63, kancelář č. 21 v úřední dny: pondělí a středa od 7:00
do 11:30 a od 12:00 do 18:00 hodin.
Příloha: grafická část návrhu stanovení místní úpravy provozu
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 30 dnů na úřední desce Městského úřadu
Nepomuk a na úřední desce Městyse Žinkovy, 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:
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Ing. Martina Batovcová
vedoucí odboru dopravy

Obdrží:
Městys Žinkovy, IDDS: 2rha99f
sídlo: Žinkovy č.p. 84, 335 54 Žinkovy
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
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
sídlo: Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26

-

Na vědomí :
vlastní k založení

