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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
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 (dále jen zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 171
až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní
řád), na základě žádosti ze dne 20.1.2014 podané organizací 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 po předchozím písemném vyjádření Policie
České republiky, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-venkov,
dopravní inspektorát, č. j.: KRPP-7223-1/ČJ-2014-031106 ze dne 13.1.2014, podle § 77
odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

stanoví
místní úpravu provozu formou umístění svislých stálých dopravních značek
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.
Doba platnosti: trvalé dopravní značení
Provedení dopravních značek: 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
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dopravní značení“ a požadavky „Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích
vydání II.“ – TP 65 vydaných centrem dopravního výzkumu Brno.
Odpovědný subjekt za provedení tohoto stanovení: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,
p. o., IČ: 72053119, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň.
Termín: místní úprava provozu na pozemních komunikacích bude provedena do dvou měsíců
ode dne nabytí účinnosti opatření obecné povahy.

Odůvodnění
Dne 15.1.2014 podala 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
zdejšímu správnímu orgánu žádost o stanovení místní úpravy provozu na silnici III/17721 tak,
že v místě křížení se silnicí III/17720 v obci Budislavice a v místě křížení se silnicí III/02013
v obci Kladrubce se umístí dopravní značka 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 .
Žádosti předcházelo místní šetření a ústní jednání za účasti zástupců Správy a údržby silnic
Plzeňského kraje, Města Kasejovice, Policie České republiky, KŘ policie Plzeňského kraje,
územního odboru Plzeň-venkov, dopravního inspektorátu, společnosti Klaus Timber, a. s. a
silničního správního úřadu MěÚ Nepomuk. Předmětem místního šetření a ústního jednání
byla skutečnost, že v obci Přebudov, která je částí Města Kasejovice, stavebně technický stav
silnice III/17721 s přímo přilehlou zástavbou neumožňuje bezpečný průjezd všech nákladních
vozidel nebo souprav vozidel. Na základě ústního jednání správce silnice III/17721 zadal
společnosti MACÁN PROJEKCE DS s. r. o., K Letišti 441/II, 339 01 Klatovy zpracování
projektu pro úpravu dopravního značení pro bezpečný průjezd vozidel nebo souprav vozidel
obcí Přebudov. Z projektové dokumentace vyplynulo, že obcí Přebudov není možný bezpečný
průjezd vozidel nebo souprav vozidel, jejichž délka přesahuje 10 m. Součástí projektové
dokumentace je výše uvedený návrh dopravního značení.
V souladu s § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích se
ke zpracovanému projektu a k návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích vyjádřil příslušný policejní orgán, pod č.j. KRPP-7223-1/ČJ-2014-031106-46
dne 13.1.2014. Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích byl
zveřejněn ve formě návrhu opatření obecné povahy na úředních deskách Města Nepomuk,
Města Kasejovice a Obce Mladý Smolivec po předchozím písemném vyjádření dotčeného
orgánu, kterým je Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor
Plzeň-venkov, dopravní inspektorát. Současně byl návrh opatření obecné povahy zveřejněn
způsobem umožňující dálkový přístup.
Rozhodnutí o námitkách:
Námitky nebyly uplatněny.
Připomínky nebyly uplatněny.
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Poučení
Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný
prostředek. Jeho soulad s právními předpisy lze podle § 174 odst. 2 správního řádu posoudit
v přezkumném řízení, které může být zahájeno nejpozději do tří let od účinnosti opatření.
V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým
dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Mgr. Jiří Bešta
vedoucí odboru dopravy

otisk úředního razítka

Toto 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:
-

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., Oblastní správa JIH
MěÚ Nepomuk
MěÚ Kasejovice
OÚ Mladý Smolivec
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-venkov,
dopravní inspektorát (KRPP-7223-1/ČJ-2014-031106-46)
Vlastní k založení
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