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                                                 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
                                          OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Stříbro, odbor výstavby a územního plánování (dále jen “OVÚP“), jako příslušný 
silniční správní úřad (dále jen „ SSÚ“), podle § 124 odst. 6  zákona č. 361/2000 Sb., o  provozu 
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě návrhu společnosti Správa a údržba silnic 
Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ: 720 53 119 (dále 
jen „navrhovatel“) ze dne 14.07.2022

s t a n o v í 
v   souladu  s  ustanovením  § 77,   odst. 1),  písm.  c)  zákona  o silničním provozu po  
předchozím  projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Krajského ředitelství policie 
Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Tachov KRPP-82485-2/ČJ-2022-0300DP, ze dne 
31.05.2022.
přechodnou úpravu  provozu  na  pozemních  komunikacích – silnice II. a III. třídy 
v působnosti úřadu dle zákona 361/2000 Sb., za účelem označení pracovního místa pro 
činnosti spojené se správou, opravou, údržbou, zajišťování sjízdnosti a dalších činností na 
pozemních komunikací.

 Dotčený úsek: silnice II. a III. třídy v působnosti ORP Stříbro.
            Stanovené dopravní značení a zařízení je realizováno za účelem označení  
            pracovního místa při činnosti spojené se správou, opravou, údržbou, zajišťování
            sjízdnosti a dalších činností na pozemních komunikací, nebo k označení místa, kde se
            nachází závada ve sjízdnosti a zajištění bezpečnosti provozu na pozemních
            komunikacích. Uvedená místa budou označena dle TP 66 – Zásady pro označování
            pracovních míst na pozemních komunikacích dle schéma:
Schéma pro označení pracovního místa – operativní krátkodobé pohyblivé (mobilní)
OKP 01, OKP 02, OKP 03, OKP 04, OKP 05, OKP 06, OKP 07, OKP 08a, OKP 08b, OKP 09

Schéma pro označení pracovního místa – operativní krátkodobá stabilní
OKS 01, OKS 02, OKS 03

Schémata pro označení pracovního místa – dlouhodobá stabilní
DS 01, DS 02, DS 03

 Doba platnosti: od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy do 31.12.2022.
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Toto stanovení přechodné úpravy provozu se vydává za následujících podmínek:

Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření  Policie ČR, Krajské ředitelství Policie 
Plzeňského kraje, DI Tachov, Plánská 2032, 347 01 Tachov ze dne 31.05.2022, č.j: KRPP – 
82485-2/ČJ-2022-0300DP.
OSDP Plzeň souhlasí s návrhem stanovení přechodné úpravy provozu, s návrhem 
dopravního značení dle § 61 odst. 4, zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a to pouze dle 
námi odsouhlasených schémat, které jsou nedílnou součástí tohoto stanoviska.

Schéma pro označení pracovního místa – operativní krátkodobé pohyblivé (mobilní)
OKP 01, OKP 02, OKP 03, OKP 04, OKP 05, OKP 06, OKP 07, OKP 08a, OKP 08b, OKP 09

Schéma pro označení pracovního místa – operativní krátkodobá stabilní
OKS 01, OKS 02, OKS 03

Schémata pro označení pracovního místa – dlouhodobá stabilní
DS 01, DS 02, DS 03

Dopravní značení bude osazeno pouze na dobu nezbytně nutnou k provedení výše uvedených 
prací a to plně v souladu s ust. § 78 odst. 3, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Bude-li v případě potřeby provoz řízen náležitě poučenými pracovníky dle ust. § 79 odst. 1, 
písm. i), zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů bude toto plně v souladu s ust. § 79 zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

OSDP Plzeň souhlasí pouze s označováním pracovních míst s délkou trvání kratší jak 
jeden den, ve výjimečných a odůvodněných případech s délkou trvání kratší jak dva dny. 
Při delší době trvání prací je nutno návrh přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 
v předstihu samostatně projednat. Toto vydané souhlasné stanovisko k přechodné úpravě 
provozu na silnicích II. a III. tříd v Plzeňském kraji, včetně potvrzených schémat může být 
poskytováno dalším osobám a společnostem jako podklad k jejich žádosti o stanovení 
přechodné úpravy provozu u silničního správního úřadu.

Budou-li probíhat práce v blízkosti křižovatky je nutno na ně upozornit i na ostatních přilehlých 
komunikacích (dle konkrétní situace – minimálně DZ A 15 + E 7b). Pokud bude v úseku 
označeném přechodným dopravním značením křižovatka, bude příslušné přechodné dopravní 
značení za křižovatkou zopakováno.

Tímto stanovená přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je pouze pro potřeby 
společnosti Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 162, 
326 00 Plzeň, IČ: 720 53 119 a nesmí být poskytována dalším osobám nebo společnostem.
            

                                                               O d ů v o d n ě n í
Městský úřad Stříbro, OVÚP, SSÚ, jako příslušný silniční správní úřad, stanovil na základě 
žádosti navrhovatele a po souhlasném stanovisku Policie ČR výše uvedenou přechodnou 
úpravu provozu z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění činnosti 
spojené s se správou a údržbou silnic II. a III. třídy v působnosti ORP Stříbro.
.



                                                                  P o u č e n í 
Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu, proti opatření obecné povahy nelze podat 
řádný opravný prostředek.
                                                                                                    

 

Bc. Vladislav Hanzlíček  
 vedoucí odboru výstavby a                                                  Za správnost vyhotovení:
 územního plánování                                                                       Lenka Křenová

Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, opatření obecné povahy nabývá 
účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Toto opatření obecné povahy musí být zveřejněno na úřední desce:

 Městského úřadu Stříbro
 Městského úřadu Bezdružice
 Městského úřadu Kladruby
 Městského úřadu Černošín
 Obecního úřadu Benešovice 
 Obecního úřadu Cebiv 
 Obecního úřadu Erpužice 
 Obecního úřadu Horní Kozolupy
 Obecního úřadu Kokašice 
 Obecního úřadu Konstantinovy Lázně
 Obecního úřadu Kostelec
 Obecního úřadu Kšice
 Obecního úřadu Olbramov
 Obecního úřadu Prostiboř
 Obecního úřadu Ošelín
 Obecního úřadu Svojšín
 Obecního úřadu Skapce
 Obecního úřadu Sytno
 Obecního úřadu Sulisav
 Obecního úřadu Trpísty
 Obecního úřadu Únehle
 Obecního úřadu Vranov
 Obecního úřadu Zhoř
 Obecního úřadu Záchlumí

a musí být vyvěšeno na dobu nejméně 15 – ti dnů (15. den je dnem oznámení).

Vyvěšeno:                                                                            Sejmuto:

Příloha: schéma s vyznačením umístění dopravního značení – k nahlédnutí na OVÚP Stříbro, 
pí. Křenová



Doručí se:  K vyvěšení na úřední desce:
Městský úřad Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
Městský úřad Bezdružice, ČSA 196, 349 53 Bezdružice 
Městský úřad Kladruby, Náměstí Republiky 89, 349 61 Kladruby
Městský úřad Černošín, Náměstí 1. máje 62, 349 01 Stříbro
Obecní úřad Benešovice, Benešovice 109, 349 01 Stříbro
Obecní úřad Cebiv, Cebiv 64, 349 52 Konstantinovy Lázně
Obecní úřad Erpužice, Erpužice 1, 349 01 Stříbro
Obecní úřad Horní Kozolupy, Horní Kozolupy 67, 349 52 Konstantinovy Lázně
Obecní úřad Kostelec, Kostelec 34, 349 01 Stříbro
Obecní úřad Kokašice, Kokašice 48, 349 52 Konstantinovy Lázně
Obecní úřad Konstantinovy Lázně, Lázeňská 27, 349 52 Konstantinovy Lázně
Obecní úřad Kšice, Kšice 45, 349 01 Stříbro
Obecní úřad Olbramov, Olbramov 5, 349 01 Stříbro
Obecní úřad Prostiboř, Prostiboř 37, 349 01 Stříbro
Obecní úřad Ošelín, Ošelín 36, 349 01 Stříbro
Obecní úřad Svojšín, Svojšín 135, 349 01 Stříbro
Obecní úřad Skapce, Skapce 42, 349 01 Stříbro
Obecní úřad Sytno, Sytno 72, 349 01 Stříbro
Obecní úřad Sulisav, Sulislav 3, 349 01 Stříbro
Obecní úřad Trpísty, Trpísty 18, 349 01 Stříbro
Obecní úřad Únehle, Únehle, 6, 349 01 Stříbro 
Obecní úřad Vranov, Vranov 4, 349 01 Stříbro 
Obecní  úřad Zhoř, Zhoř 38, 349 01 Stříbro
Obecní úřad Záchlumí, Záchlumí 72, 349 01 Stříbro

Obdrží:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 162, 
326 00 Plzeň
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Tachov, Plánská 
ul. 2032, 347 01 Tachov (KRPP-82485-2/ČJ-2022-0300DP ze dne 31.05.2022)

Na vědomí:
vlastní k založení

Vypraveno dne:
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