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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 podnětu ze 

dne 20.04.2017 Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ: 

72053119, správce silnice č. III/02015, po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie 

České republiky, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-venkov, 

dopravní inspektorát, č. j.: KRPP- 37236-1/ČJ-2017-031106-48 ze dne 08.03.2017, ve smyslu § 77 

odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015, kterou se provádějí pravidla 

provozu na pozemních komunikacích,  

s t a n o v í 

přechodnou úpravu provozu 

 

na silnici č. III/02015 na území obce Hradiště, k.ú. Hradiště u Kasejovic, a města Kasejovice, 

k.ú. Kasejovice.  

Silnice č. III/02015 je na hrázi rybníka Panenský (parc. č. 2882, 2883), k.ú. Hradiště u Kasejovic, 

v havarijním stavu, v komunikaci je veliká trhlina. Na základě havarijního stavu silnice III/02015 

stanoví Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy (dále jen „správní orgán“), následující přechodnou 

úpravu provozu dle přiloženého schématu, který je nedílnou součástí tohoto opatření:  

Ve městě Kasejovice, na silnici č. III/02015, za křižovatkou se silnicí č. I/20, směr Hradiště, bude 

umístěna DZ IP 10a s dodatkovou tabulkou E 3a „1500 m“.  

Na území města Kasejovice, na silnici č. III/02015 směr Hradiště, za křižovatkou s místní 

komunikací směr Polánka, bude umístěna DZ IP 10a s dodatkovou tabulkou E 3a „1000 m“. 

Na území obce Hradiště, na silnici č. III/02015 směr Hradiště, bude v zatáčce před hrází rybníka 

Panenský umístěna DZ B 1 a zábrana Z 2.  



V obci Hradiště, na silnici č. III/02015 směr Kasejovice, za křižovatkou s místní komunikací 

směr Nezdřev (parc. č. 2769), bude umístěna DZ B 1 a zábrana Z 2.  

V obci Hradiště, na křižovatce silnic č. III/02015 a č. III/02017 umístěna směrová tabulka IS 11c 

značící směr objízdné trasy po silnici č. III/02017 směr Lnáře, Tchořovice,  

za křižovatkou na silnici č. III/02015 směr Kasejovice bude umístěna DZ IP 10a s dodatkovou 

tabulkou E 3a „500 m“. 

Na silnici č. III/02017 směr Lnáře, Tchořovice, bude na křižovatce se silnicí č. III/02018 

umístěna směrová tabulka IS 11c značící směr objízdné trasy po silnici č. III/02017 směr Lnáře, 

Tchořovice.  

Doba platnosti: 05.05.2017 – 31.07.2018 

Odpovědný subjekt za provedení tohoto stanovení: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

Škroupova 18, 306 13 Plzeň 

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 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. Přechodná úprava provozu bude použita jen po nejnutnější dobu, pouze v době trvání 

havarijního stavu silnice č III/02015. 

3. SDZZ bude po celou dobu užití průběžně kontrolováno, obnovováno a řádně udržováno. 

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. V případě nutnosti, k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na PK, bude SDZZ doplněno 

o způsobilé osoby, řádně poučené a vybavené v souladu s §79 cit.zákona č.361/2000 Sb. a §20 

cit. prováděcí vyhl. č.294/2015 Sb..  

 

O d ů v o d n ě n í  

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad (dále jen „správní 

orgán“) vydal dne 06.03.2017 na základě akutního havarijního stavu silnice III/02015 v úseku hráze 

rybníka Panenský (parc. č. 2882, 2883), k.ú. Hradiště u Kasejovic, OOP č.j. DOP/3229/2017 – LoP, 

ve kterém stanovil přechodnou úpravu provozu pro zmíněný poškozený úsek silnice III/02015. OOP 

bylo vydáno dle § 77 dost. 4 zákona o silničním provozu. 

Dne 20.04.2017 zaslal vlastník (správce) silnice III/02015 Správa a údržba silnic Plzeňského 

kraje, p.o. Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ: 72053119, správnímu orgánu žádost o uzavírku výše 

uvedeného úseku silnice III/02015 do 31.07.2018. Důvodem je trvající závažný havarijní stav silnice, 

která je v daném úseku stále neprůjezdná. Žádost byla podána z důvodu zajištění bezpečnosti provozu 

na uvedené pozemní komunikaci. 

V souladu s § 77 odst. 2 písm. b) zákona o provozu na pozemních komunikacích se k návrhu 

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vyjádřil dne 08.03.2017 příslušný 

policejní orgán, pod č.j. KRPP-37236-1/ČJ-2017-031106-48. 

Na základě výše uvedeného stanoví správní orgán opatřením obecné povahy přechodnou 

úpravu provozu v daném úseku po dobu uzavírky tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto opatření. 

 

 

 



P o u č e n í  

Podle § 173 odst. 2 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 musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

 

Vyvěšeno dne:  ………………………….                     Sejmuto dne: ……………………………… 

 

 

Doba zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup: od ……………………………………… 

  

                                                                                              do ……………………………………… 

                                               

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

Příloha: 

Situace dopravního značení 

 

Obdrží dle rozdělovníku: 

- Správa a údržba silnic PK p.o., Škroupova 18, 306 13 Plzeň 

- Městský úřad Blatná, odbor dopravy, T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná 

- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a SH, Škroupova 18, 306 13 Plzeň 

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeň, Územní odbor Plzeň-venkov, dopravní 

inspektorát, Anglické Nábřeží 7, 306 09 Plzeň (č.j. KRPP-37236-1/ČJ-2017-031106-48) 

 

 

Úřady pro vyvěšení vyhlášky: 

 

- Městský úřad Nepomuk 

- Městský úřad Kasejovice 

- Obecní úřad Hradiště 
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