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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy
stanovení přechodné 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 v platném znění
(dále jen zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 171 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě žádosti ze
dne 22.03.2017 podané Stanislavem Šelmátem – KBS Motosport, IČ 12835722, se sídlem Sedliště 82,
335 01 Nepomuk, po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky,
Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-venkov, dopravní inspektorát, č. j.:
KRPP-33707-1/ČJ-2017-031106-48 ze dne 01.03.2017, ve smyslu § 77 odst. 1 písm. c) zákona o
silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích
stanoví
přechodnou úpravu provozu
na pozemních komunikacích – na úsecích silnic III/17717, III/ 19112, III/17716, III/17719, II/177,
silnice III/17718
Doba platnosti:od 07.05.2017, 7.30 - 18.00 hodin
Dotčený úsek: silnice III/17717 od křižovatky se silnicí III/17716 v obci Sedliště až po křižovatku se
silnicí III/19112 u osady Přešín, silnice III/ 19112 Přešín - Čížkov - Dožice v celé
délce, silnice III/17716 od křižovatky v obci Sedliště se silnicí III/17717 až po
křižovatku se silnicí III/19112 v obci Čížkov, silnice III/17719 od křižovatky se silnicí
II/191 v osadě Dožice po křižovatku se silnicí II/191 u obce Mladý Smolivec, silnice
II/177 od křižovatky se silnicí III/17719 u obce Mladý Smolivec po křižovatku se
silnicí III/17718 v Radošicích, silnice III/17718 Radošice - Čížkov v celé délce,
Provedení dopravních značek: přenosné svislé dopravní značení, základní rozměrová řada,
retroreflexní provedení

Důvod: Sportovní motoristický podnik „VI. Podbrdské setkání legend“
Nedílnou součástí přechodné úpravy provozu je přiložená situace s vyznačením uzavírky a se
stanovením přechodné úpravy provozu.
1) Začátky a konce uzavřených úseků budou označeny DZ č. B1 a opatřen zábranou pro uzavírku
č. Z2. Všechny křižovatky budou dále opatřeny dopravní značkou č. B 1 „Zákaz vjezdu všech
vozidel v obou směrech" a budou obsazeny funkční a řádně označenou pořadatelskou službou.
Začátky slepých úseků budou označeny DZ IP 10a.
2) Objízdná trasa bude stanovena stanovena po silnici III/17717 v úseku Přešín – Železný Újezd –
křižovatka se silnicí II/177, dále od této křižovatky po silnici II/177 v úseku Chynín - Radošice
po křižovatku se silnicí II/191, dále po silnici II/191 do Starého Smolivce ke křižovatce se
silnicí III/17723, dále po silnici III/17723 do Mladého Smolivce po křižovatku se silnicí II/177.
Dále objízdná trasa pokračuje od křižovatky se silnicí II/177 v úseku Mladý Smolivec –
Budislavice po místní komunikaci (MK) parc. č. 612/1, 931/1 do křižovatky MK se silnicemi
III/17720, III/17721 v Budislavicích, dále po silnici III/17721 v úseku Budislavice – Kladrubce
po křižovatku se silnicí III/02013, dále po silnici III/02013 v úseku Kladrubce – Čmelíny po
křižovatku se silnicí III/19115, dále po silnici III/19115 v úseku Čmelíny- Tojice – Dvorec po
křižovatku se silnicí II/191. Objízdná trasa bude označena DZ IS 11c.
(viz. situace).
Odpovědný subjekt za provedení tohoto stanovení: Stanislav Šelmát, tel: 777 146 142
Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:
1. Přechodná úprava provozu v dotčeném úseku PK bude kompletně osazena (způsobilou,
odbornou oprávněnou osobou; umístěna mimo hlavní dopravní prostor, se zachováním
potřebné výšky i vzdálenosti DZ vč. vzájemné) podle podmínek tohoto opatření a podle
předloženého upraveného návrhu žadatele (příloha-viz situace) v souladu s
platnými technickými i zvláštními předpisy, zejm. TP 65, 66, ČSN 018020 vč. změn, ČSN EN
12899-1-5 a vyhl. č. 294/2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích.
2. Přechodné dopravní značení bude instalováno bezprostředně před zahájením akce – VI.
Podbrdské setkání legend, s minimálním předstihem a po jejich ukončení bezodkladně
odstraněno tak, aby netvořilo překážku v provozu na PK. DZ bude po celou dobu užití
průběžně kontrolováno, obnovováno a řádně udržováno.
3. Pořadatel v dostatečném časovém předstihu uvědomí uživatele přilehlých a dotčených objektů
o termínu konání závodu a o časovém rozvrhu uzavření trati. Zároveň s tím učiní všechna
dostupná opatření k zamezení vstupu diváků do nebezpečných míst. Přístup vlastníkům
sousedních nemovitostí nebude znemožněn (resp. bude zajištěn).
4. Dopravní značení, které je v kolizi s touto úpravou, bude zakryto nebo jiným vhodným
způsobem zneplatněno.
5. K zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na PK, bude přechodné dopravní značení
doplněno funkční a řádně označenou pořadatelskou službou, tj. způsobilými osobami, řádně
poučenými a vybavenými v souladu s §79 cit.zákona č.361/2000 Sb. a §20 cit. prováděcí vyhl.
č.294/2015 Sb.

Odůvodnění
Dne 22.03.2017 podal Stanislav Šelmát – KBS Motosport, IČ 12835722, se sídlem Sedliště 82, 335 01
Nepomuk, zdejšímu správnímu orgánu žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici na
úsecích silnic III/17717, III/ 19112, III/17716, III/17719, II/177, silnice III/17718 v souvislosti
s pořádáním akce: Sportovní motoristický podnik „VI. Podbrdské setkání legend“.
Žádost byla podána z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na uvedených pozemních komunikacích.
V souladu s § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích k návrhu stanovení
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích se vyjádřil příslušný policejní orgán, pod č.j.

KRPP-33707-1/ČJ-2017-031106-48 dne 01.03.2017. Správní úřad na základě těchto podkladů vydává
opatření obecné povahy v souladu s § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Poučení
Podle § 173 odst. 2 zákona správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, proti opatření obecné
povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné
povahy posoudit v přezkumném řízení.
Podle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích nabývá přechodná úprava provozu
účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Mgr. Jiří Bešta
vedoucí odboru dopravy
otisk úředního razítka
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
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 (účastníci – do vlastních rukou):
-

Stanislav Šelmát – KBS Motosport, Sedliště 82, 335 01 Nepomuk
Správa a údržba silnic PK, p.o., Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Obec Čížkov, Čížkov 28, 335 64 Čížkov
Obec Mladý Smolivec, Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk
Obec Sedliště, Sedliště 63, 335 01 Nepomuk

Dotčené orgány:
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-venkov,
dopravní inspektorát (KRPP-33707-1/ČJ-2017-031106-48)
Úřady pro vyvěšení vyhlášky:
-

Městský úřad Nepomuk, náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk
Obec Čížkov, Čížkov 28, 335 64 Čížkov
Obecní úřad Mladý Smolivec, Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk
Obecní úřad Sedliště, Sedliště 63, 335 01 Nepomuk
Obecní úřad Čmelíny, Čmelíny 32, 335 01 Nepomuk
Obecní úřad Tojice, Tojice 4, 335 01 Nepomuk
Městský úřad Kasejovice, Kasejovice 98, 335 44 Kasejovice

