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STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA KOMUNIKACÍCH
Městský úřad Příbram, S amostatné oddělení silničního hospodářst ví, jako příslušný silniční správní úřad
dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák on o
silničním provozu“), v platném znění, na základě posouz ení žádosti o stanovení místní úpravy provozu
na místních k omunik acích v obci Nepomuk (k.ú. Nepomuk pod Třemšínem), podané dne 22.07.2020
žadatelem Obec Nepomuk, IČO: 00662909, Nepomuk 50, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem (dále jen
„žadatel“) a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR KŘ – DI Příbram,

stanovuje místní úpravu provozu
v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c), odst. 3 a odst. 5 zákona o silničním provozu, ve znění pozdějších
předpisů a vyhl ášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
(v platném znění), na místních komunikac ích v obci Nepomuk (k.ú. Nepomuk pod Třemšínem) a v
rozsahu dle přiložené odsouhlas ené situace (DIO), která je nedílnou součástí tohoto stanovení, za níže
uvedených podmínek pro jej í realizaci:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Druh úpravy: místní
Způsob úpravy: doplnění svi slého dopravního značení IZ4a, IZ4b „Zalány“, A3
„Křižovatka“, A12b „Děti“ a IP5 „Doporučená rychlost 30 km/h“ dle schváleného
grafického návrhu, který je nedílnou součá stí tohoto stanovení
Na komunikaci: místní komunikace
Místo: severní okraj místní části Zalány
Odůvodnění: doplnění dopravního značení za účelem zvýšení bezpečnosti silničního
provozu v dotčené lokalitě
Termín: dle potřeby žadatele
Za dodržení podmínek odpovídá žadatel.

Dopravní značení (DZ) a dopravní zařízení bude instalováno dle grafické přílohy, odsouhlasené orgánem
Policie ČR, KŘ DI Příbram, pod č.j. KRPS-190666-1/ČJ-2020-011106 ze dne 12.08.2020.
Úpravu provozu (instalaci DZ) provede organizace oprávněná k provádění dopravního značení, DZ bude
provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., zákonem o silničním provozu, TP 65 a ČS N 12 899-1.
Jiné další podmínky: Dopravní značení bude instalováno na náklady žadatele.
Samostatné oddělení silničního hospodářst ví Městského úřadu Příbram si vyhrazuje právo stanovení
změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat změna situace v silničním provoz u nebo veřejný zájem.
Orgán Policie ČR má právo kontroly a předložení dalších podmínek, zajišťujíc ích bezpečnost a plynulost
provozu na pozemních komunikacích.
(otisk úředního razítk a)
Mgr. Petra Pazderková
Referent Samostatného oddělení silničního hospodářst ví

Příloha:
Odsouhlasená situace dopravního značení (DIO)
Doručí se:
Žadatel: Obec Nepomuk, Nepomuk 50, 262 42 Rožmitál pod Třemš ínem
Dotčený orgán: Krajské ředitelst ví policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, Zbraslav, 156 00
Praha 5 – Dopravní inspektorát Příbram

Co: spis

Za správnost vy hotovení odpovídá: Mgr. Petra Pazderková
Mgr. Petra Pazderková

