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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 
Sb., v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu s ustanoveními § 77 
odst. 4 zákona o silničním provozu, za subsidiárního využití části ustanovení § 173 zákona č. 
500/2004 Sb., v platném znění (dále jen „správní řád“), na základě oznámení, které dne 21. 
05. 2021 učinil zástupce společnosti STRABAG a.s., IČ: 60838744, Kačírkova 982/4, 
Jinonice 158 00 Praha 5 (dále jen „žadatel“), 

stanoví přechodnou úpravu provozu

 na silnici č. III/17720, III/17724, II/177 a III/17727 a místních komunikací v k.ú. 
Kasejovice (okres Plzeň-jih), 

Doba platnosti:  od 04. 06. 2021 do 21. 06. 2021 – částečná uzavírka
     

Další podmínky stanovení přechodné úpravy provozu:
1.) Přechodná úprava bude vyznačena dle Zásad pro přechodné dopravní značení na 

pozemních komunikacích TP 66. Značení musí být v souladu s normou ČSN EN 
12899 Svislé dopravní značení. Dále musí značení odpovídat vyhlášce č. 294/2015 
Sb. v platném znění, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích. To mimo jiné znamená, že dopravní značky musí být umístěny na 
červenobíle pruhovaných sloupcích nebo stojáncích a spodní okraj musí být umístěn 
nejméně 600 mm nad vozovkou. Dopravní značky musí být umístěny po pravé straně 
komunikací pro daný směr jízdy tak, aby jejich nejbližší část byla umístěna 
minimálně 500 mm od zpevněného kraje komunikace (výjimečně v obci 300 mm) 
a maximálně 2000 mm. 

2.) Dopravní značení úplné uzavírky bude provedeno dle TP 65 (Zásady pro dopravní 
značení na pozemních komunikacích) a TP 66 (Zásady pro označování pracovních 
míst na pozemních komunikacích). Je nutno dodržet minimální vzdálenosti 
dopravních značek – v obci min. 10 m, mimo obec nejméně 30 m. Společné 
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uspořádání značek na jednom sloupku musí odpovídat požadavkům TP 65. Zejména 
je nutné dbát na to, aby každá dopravní značka byla včas viditelná a její umístění 
nepředstavovalo ohrožení pro účastníky silničního provozu. 

3.) Dočasné zneplatnění dopravních značek bude provedeno v souladu s ustanovením § 3 
odst. 8 vyhlášky č. 294/2015 Sb., v platném znění, tj. značky budou škrtnuty 
oranžovo-černými pruhy nebo překryty červeným křížem anebo zneplatněny jiným 
způsobem, např. zakrytím či demontáží činné plochy značek.

4.) V průběhu aplikace dopravně inženýrského opatření je nutno použité dopravní 
značení průběžně kontrolovat a udržovat v bezvadném stavu.

Odůvodnění:
Dne 21. 05. 2021 kontaktoval odbor dopravy MěÚ Nepomuk (dále jen „správní orgán“) 
zástupce žadatele pan Miroslav Čížek, který provedl ve smyslu ustanovení § 24 odst. 8 
zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“) oznámení o 
zajištění prodloužení uzavírky.
Správní orgán ve věci postupoval podle ustanovení § 77 odst. 4 zákona o silničním provozu, 
dle kterého lze přechodnou úpravu provozu stanovit nejdéle na 60 dní bez předchozího řízení 
o návrhu opatření obecné povahy a bez projednání s dotčenými orgány, pokud hrozí 
nebezpečí z prodlení. Pokud by v tomto případě nedošlo k uzavírce jednoho jízdního pruhu 
a následně rychlé opravě vedení pod silnicí, hrozilo by propadnutí vozovky silnice III/1738 a 
bezprostřední ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Užití výše uvedeného ustanovení je 
tak dle názoru správního orgánu důvodné. Protože zákazové dopravní značky, jejichž užití je 
povoleno tímto stanovením, budou ukládat účastníkům silničního provozu povinnosti 
odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanovuje se přechodná 
úprava provozu v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu formou 
opatření obecné povahy.
Vzhledem k výše uvedenému využil správní orgán při stanovení účinnosti opatření ustanovení 
§ 173 odst. 1 správního řádu, kdy je možné stanovit účinnost opatření obecné povahy již 
dnem vyvěšení, hrozí-li vážná újma veřejnému zájmu. 
Opatření bude zveřejněno na úřední desce správního orgánu.
Toto stanovení přechodné úpravy nenahrazuje povolení zvláštního užívání komunikace, které 
bude správním orgánem ve smyslu ustanovení § 36 odst. 6 zákona o pozemních 
komunikacích vydáno po obdržení stanoviska majetkového správce silnice jako dodatečné. 
Povolení uzavírky komunikace dle § 24 zákona o pozemních komunikacích vydáváno 
nebude, jelikož v této věci nelze dodržet předpokládané správní lhůty a projednání. Podle 
výše uvedeného ustanovení lze v případě nebezpečí z prodlení pozemní komunikaci uzavřít i 
bez písemného povolení a tuto věc oznámit příslušnému správnímu orgánu a správci 
komunikace, což bylo ze strany žadatele učiněno.

Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 podat opravný prostředek 
(nelze se proti němu odvolat). Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle 
ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení. 
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dne 03. 06. 2021, kdy dochází k vyvěšení 
veřejné vyhlášky na úřední desce Městského úřadu Nepomuk, který opatření vydal.



                                       

otisk úředního razítka

   
Ing. Martina Batovcová
Vedoucí odboru dopravy

Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Nepomuk.

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:
- STRABAG a.s., IČ: 60838744, Kačírkova 982/4, Jinonice 158 00 Praha 5 
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-venkov, dopravní inspektorát 
- Město Nepomuk, Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk -  k vyvěšení na úřední desku
- Město Kasejovice,  Kasejovice 98, 335 44 Kasejovice-  k vyvěšení na úřední desku

Grafické znázornění dopravního inženýrského značení:
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