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MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE 
Odbor stavební a dopravní 
Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice 

  
 

Spis. Zn.: MUBlov 19026/2022                  V Blovicích 08.12.2022  
Č. j.: MUBlov 19341/22/DO/He    
Vyřizuje: Hellerová    

viz rozdělovník 
 

  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU  

Městský úřad Blovice, odbor stavební a dopravní, jako věcně a místně příslušný správní úřad 
podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých předpisů v platném znění (dále jen „zákon o provozu 
na pozemních komunikacích“), na základě žádosti Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, 
příspěvkové organizace, IČ 720 53 119, se sídlem Koterovská 462/162, 326 00  Plzeň, ze 
dne 02.12.2022 

s t a n o v í 
podle § 77 ods.t 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích po předchozím 
písemném vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, ze dne 
29.11.2022 pod č. j. KRPP-170335-2/ČJ-2022-0300DP následující přechodnou úpravu  
provozu  na  silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu města Blovice jako obce 
s rozšířenou působností pro označení pracovního místa: 
1) Použité dopravní značení bude dle typových schémat: 

• pro pracovní místa operativní krátkodobá pohyblivá – OKP 01, OKP 02, OKP 03, 
OKP 04, OKP 05, OKP 06, OKP 07, OKP 08a, OKP 08b, OKP 09; 

• pro pracovní místa operativní krátkodobá stabilní – OKS 01, OKS 02, OKS 03; 
• pro pracovní místa operativní dlouhodobá stabilní – DS 01, DS 02, DS 03. 
Výše uvedená schémata – viz příloha.             

2) Doba platnosti: rok 2023  
3) Podmínky, za kterých lze provést tímto stanovenou přechodnou úpravu provozu na 

pozemních komunikacích: 
 Dopravní značení bude používáno výhradně při údržbě silniční sítě – pro označení 

pracovního místa. 
 Přechodné dopravní značení bude odpovídajícím způsobem aktualizováno v souladu 

s postupem prací. 
 Dopravní značky a zařízení musí svým provedením odpovídat příslušným 

ustanovením zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a 
o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na vyhlášku 
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a 
úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, a na související předpisy a na 
příslušné ČSN. Dopravní značení bude výhradně v retroreflexní úpravě. 

 Přechodné dopravní značení musí být ve funkčním stavu, dobře připevněno 
(zajištěno proti posuvu vlivem větru) a udržováno v čistotě. 

 Provádění udržovacích prací, které budou vyžadovat dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, uzavírku silnice, je nutno 
jednotlivě projednat a požádat o její povolení. 

 V případě potřeby budou opatření doplněna o osoby přibrané k zajištění podmínek 
bezpečnosti silničního provozu a to náležitě poučené a vybavené podle zákona 
o provozu na pozemních komunikacích. 
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Odůvodnění: 
 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ: 720 53 119, se sídlem 
Koterovská 462/162, 326 00  Plzeň požádala o stanovení přechodné úpravy provozu 
zahrnující vybraná schémata a dopravní značky za účelem zajištění bezpečnosti provozu při 
údržbě silniční sítě, k označení pracovního místa či místa, kde se nachází závada ve 
sjízdnosti. Návrh stanovení přechodné úpravy provozu byl projednán s Policií České 
republiky. Na základě uvedených podkladů, v souladu s § 77 odst. 5 zákona o provozu na 
pozemních komunikacích, je vydáváno toto opatření obecné povahy.     

 
 

Poučení: 
 

Podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá opatření obecné povahy účinnosti 
pátým dnem po vyvěšení.  

 

 

 

 

 
Zdeněk Váňa, v. r. 
vedoucí dopravního oddělení   

 
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce všech 
obcí ve správním obvodu města Blovice jako obce s rozšířenou působností.  

Vyvěšeno dne:     Sejmuto dne: 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Podpis a razítko orgánu (oprávněné osoby), který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení a 
jeho zveřejnění způsobem, umožňující dálkový přístup. 

 
Doručuje se: 

Žadateli 
− Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, DS: qbep485 

 
Informace veřejnou vyhláškou 

− Město Blovice, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice – k vyvěšení na úřední desku 
− Obec Borovno, DS: 8s4btsv – k vyvěšení na úřední desku 
− Obec Drahkov, DS: ky7bphr – k vyvěšení na úřední desku 
− Obec Chlum, DS: saiavjd – k vyvěšení na úřední desku 
− Obec Chocenice, DS: vf9bruq – k vyvěšení na úřední desku 
− Obec Jarov, DS: txaanmc – k vyvěšení na úřední desku 
− Obec Letiny, DS: 6jubc6d – k vyvěšení na úřední desku 
− Obec Louňová, DS: viya66u – k vyvěšení na úřední desku 
− Obec Milínov, DS: vjnbq3n – k vyvěšení na úřední desku 
− Obec Míšov, DS: agqbh4i – k vyvěšení na úřední desku 
− Obec Nové Mitrovice, DS: phvbt8c – k vyvěšení na úřední desku 
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− Obec Seč, DS: eusb2z8 – k vyvěšení na úřední desku 
− Město Spálené Poříčí, DS: 5m3bhef – k vyvěšení na úřední desku 
− Obec Střížovice, DS: 2f3bj6b – k vyvěšení na úřední desku 
− Obec Únětice, DS: pb8atyx – k vyvěšení na úřední desku 
− Obec Vlčtejn, DS: jj5br4e – k vyvěšení na úřední desku 
− Obec Zdemyslice, DS: zapbiek – k vyvěšení na úřední desku 
− Obec Žákava, DS: gj3bv3h – k vyvěšení na úřední desku 
− Obec Ždírec, DS: n8ibts5 – k vyvěšení na úřední desku 

 
Dotčeným orgánům státní správy 

− Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň – venkov, 
Dopravní inspektorát,  DS: 5ixai69 

 
Na vědomí 

− vlastní k založení 

 


		2022-12-08T12:03:42+0100
	Zdeněk Váňa
	vedoucí




