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Oznámení veřejnou vyhláškou 
 

Opatření obecné povahy 
 

Stanovení místní úpravy provozu 
 

Městský úřad Příbram, Odbor silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán 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 „zákon o silničním 
provozu“), v platném znění, na základě žádosti o stanovení místní úpravy provozu na veřejně 
přístupných účelových komunikacích a silnici č. III/1918 v obci Nepomuk (k.ú. Nepomuk pod 

Třemšínem), podané dne 03.02.2021 žadatelem: obec Nepomuk, IČO: 00662909, Nepomuk 50, 262 42  
Rožmitál pod Třemšínem (dále jen „žadatel“) a po předchozím projednání s dotčeným orgánem Policie 
České republiky, Krajské ředitelství Středočeského kraje – Dopravní inspektorát 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 vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 
(v platném znění) na veřejně přístupných účelových komunikacích a silnici č. III/1918 v obci 

Nepomuk (k.ú. Nepomuk pod Třemšínem) a v rozsahu grafické přílohy (DIO), která je nedílnou součástí 
tohoto stanovení, za níže uvedených podmínek pro její realizaci:  
 

1. Druh úpravy: místní 
2. Způsob úpravy: změna přednosti v jízdě v dotčeném místě – umístění dvou nových 

svislých DZ P2 „Hlavní pozemní komunikace“ s doplňkovými tabulkami E2b „Tvar 

křižovatky“, jednoho svislého DZ P4 „Dej přednost v jízdě!“ s dodatkovou tabulkou E2b, 
vyznačení vodorovného DZ V15 „Nápis na vozovce – značka Dej přednost v jízdě“ a V2b 
„Podélná čára přerušovaná“ dle schválené grafické přílohy tohoto návrhu, dále umístění 

přechodného DZ IP22 „Změna organizace dopravy“ ze všech směrů příjezdu ke křížení po 
dobu alespoň 60 dní  

3. Na komunikaci: veřejně přístupné účelové komunikace a silnice č. III/1918  

4. Místo: křížení veřejně přístupných účelových komunikacích a silnice č. III/1918 u lesa v 
obci Nepomuk 

5. Odůvodnění: vyznačení změny přednosti v j ízdě na dotčeném místě křížení s ohledem na 

potřeby autobusové a nákladní dopravy v této lokalitě 
6. Termín: 2021 – za podmínky umístění veškerého DZ současně! 
7. Jiné další podmínky: Subjekty odpovědné za úhradu a osazení DZ:  

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje (1 x P2 + E2b, vodorovné DZ a 
přechodné DZ),  
Vojenské lesy a statky s.p. (P2 + E2b a P4 + E2b)  

 
Dopravní značení (DZ) a dopravní zařízení bude instalováno dle grafické přílohy, odsouhlasené orgánem 
Policie České republiky, Krajské ředitelství Středočeského kraje – Dopravní inspektorát Příbram, pod č.j. 

KRPS-28919-1/ČJ-2021-011106 ze dne 09.03.2021 
 

Obec Nepomuk  
Nepomuk 50 
262 42 Rožmitál pod Třemšínem  
 



   

 

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 ČSN 12 899-1.  
 

Odbor silničního hospodářství Městského úřadu Příbram si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo 
doplnit, pokud si to bude vyžadovat změna situace v silničním provozu nebo veřejný zájem.  

 

 
Odůvodnění: 
 

Dne 03.02.2021 obdržel Odbor silničního hospodářství Městského úřadu Příbram od žadatele žádost o 
stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupných účelových komunikacích a silnici č. III/1918 
v obci Nepomuk včetně grafické přílohy. V žádosti bylo požadováno vyznačení změny přednosti v j ízdě 

na dotčeném místě křížení s ohledem na potřeby autobusové a nákladní dopravy v této lokalitě.  
 
Navrženou úpravu odsouhlasil příslušný dotčený orgán, Policie České republiky, Krajské ředitelství 

Středočeského kraje – Dopravní inspektorát Příbram, pod č.j. KRPS-28919-1/ČJ-2021-011106 ze dne 
09.03.2021. 
S místní úpravou provozu souhlasila Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., jakožto 

správce a zástupce vlastníka dotčené silnice III. třídy.  
 
Na základě výše uvedeného a v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu oznámil Odbor silničního 

hospodářství Městského úřadu Příbram na úřední desce městského úřadu veřejnou vyhláškou návrh 
opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu pod č.j. MeUPB 30764/2021/OSH/Paz a 
vyzval dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne 

zveřejnění návrhu opatření.  
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy bylo na úřední desce Městského úřadu Příbram vyvěšeno 
od 15.03.2021 do 31.03.2021.   

Ve stanovené lhůtě Odbor silničního hospodářství Městského úřadu Příbram neobdržel žádn ou 
připomínku nebo námitku, a proto oznámil veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení 
místní úpravy provozu tak, jak je uvedeno výše.  

 
 

Poučení: 
 
Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) nelze podat 
opravný prostředek. Ve smyslu ustanovení § 101a – 101d zákona č. 150/2002 Sb. (soudní řád správní) 

je možný přezkum u soudu.  
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.  
 

 
 

(otisk  úředního razítka) 

 
 
                                    Mgr. Petra Pazderková  

Referent Odboru silničního hospodářství 
 

 

Toto opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu musí být vyvěšeno na úřední 
desce Městského úřadu Příbram a Obecního úřadu Nepomuk po dobu 15 dnů.  

 

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmut í oznámení.  
 
 

Příloha:  
Odsouhlasená situace dopravního značení (DIO)  
 



   

 

Doručí se: 
 
Žadatel: Obec Nepomuk, Nepomuk 50, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem  – s povinností bezodkladného 

vyvěšení na úřední desku podle ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu a s žádostí  o zpětné zaslání 
dokumentu s potvrzením o vyvěšení po dobu 15 dnů  
Dotčený orgán: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Na Baních 1535, Zbraslav, 156 00 Praha 

5 – Dopravní inspektorát Příbram  
Účastníci řízení: 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Praha 5 -

Smíchov, 150 00 Praha 5  
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6 
 

 
 
Co: spis 

 
 
 

Za správnost vyhotovení odpovídá: Mgr. Petra Pazderková  
 
 

Mgr. Petra Pazderková 
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