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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Návrh opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk (dále jen správní orgán), příslušný podle § 124
odst. 6 zákona č: 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu),
místně příslušný dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád) v řízení
o opatření obecné povahy podle § 171 a následujících části šesté správního řádu, které bylo
zahájeno na základě žádosti příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,
p. o., IČ: 72053119, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, Oblastní správa JIH, se sídlem
Za Kasárny 324, 339 01 Klatovy ze dne 15.1.2014
oznamuje
v souladu s § 172 správního řádu
zahájení projednání návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnice III/17721
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy po předchozím písemném vyjádření příslušného
orgánu Policie ČR, kterým je Policie ČR, Krajské ředitelství Plzeňského kraje, územní odbor
Plzeň-venkov, dopravní inspektorát, pod č.j.: KRPP-7223-1/ČJ-2014-031106-46
ze dne 13.1.2014
stanoví
v souladu s § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a vyhlášky 30/2001 Sb., kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úpravy a řízení provozu
na pozemních komunikacích (dále jen prováděcí vyhlášky) následující místní úpravu provozu:
Na silnici III/17721 v místě křížení se silnicí III/17720 v obci Budislavice dopravní
značku č. B 17 „Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav vozidel, jejichž délka přesahuje
vyznačenou mez“, kdy vyznačená mez délky vozidel nebo souprav vozidel činí 10 m.
Na silnici III/17721 v místě křížení se silnicí III/02013 v obci Kladrubce dopravní značku
č. B 17 „Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav vozidel, jejichž délka přesahuje vyznačenou
mez“, kdy vyznačená mez délky vozidel nebo souprav vozidel činí 10 m.

Veškeré dopravní zařízení a značky musí svým provedením odpovídat příslušným
ustanovením zákona o silničním provozu v návaznosti na vyhlášku Ministerstva dopravy a
spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a
úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a budou
splňovat zejména požadavky ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení“ a požadavky
„Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích vydání II.“ – TP 65 vydaných
centrem dopravního výzkumu Brno.
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, uplatnit u MěÚ Nepomuk, odbor 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 MéÚ
Nepomuk, odbor dopravy, písemné odůvodněné námitky.
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy podle § 172 odst. 1 správního řádu
vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/17721 v úseku
od křižovatky se silnicí III/17720 v obci Budislavice ke křižovatce se silnicí III/02013 v obci
Kladrubce podávaly písemné připomínky nebo námitky doručením MěÚ Nepomuk, odbor
dopravy ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.
O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává.
Odůvodnění
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy jako příslušný správní orgán obdržel dne 20.1.2014
žádost Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p. o., Oblastní správy JIH o vydání stanovení
místní úpravy na silnici III/17721 v úseku od křižovatky se silnicí III/17720 v obci
Budislavice ke křižovatce se silnicí III/02013 v obci Kladrubce. Důvodem je zajištění
bezpečnosti silničního provozu a zamezení kolizí vozidel nebo souprav vozidel, jejichž délka
přesahuje vyznačenou mez 10 m, v obci Přebudov, když stavebně technický stav silnice
III/17721 neumožňuje bezpečný průjezd uvedených vozidel obcí Přebudov.
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy posoudil návrh dopravního značení, zpracovaný
společností MACÁN PROJEKCE DS s. r. o., se sídlem K Letišti 442/II, 339 01 Klatovy,
z něhož je pro účastníky provozu uloženo omezení nad rámec obecné úpravy provozu
obsažené v zákoně o provozu na pozemních komunikacích, a proto postupoval při stanovení
místní úpravy provozu podle ustanovení části šesté správního řádu – opatření obecné povahy.

Mgr. Jiří Bešta
vedoucí odboru dopravy

otisk razítka

Podle § 172 odst. 1 správního řádu tento návrh opatření obecné povahy musí být
vyvěšen po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ust. § 25 správního řádu tak, že se
vyvěsí na úřední desce MěÚ Nepomuk, MěÚ Kasejovice a OÚ Mladý Smolivec a současně
bude zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude
písemnost považována za doručenou. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce
správního orgánu, který písemnost doručuje.

Obdrží:
-

MěÚ Kasejovice
OÚ Mladý Smolivec
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-venkov,
dopravní inspektorát
vlastní k založení

