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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 
DEKAKOM plus s.r.o., Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany, IČO: 263 73 611, zastoupená na 
základě plné moci Lucií Radovou, nar. 03.02.1986, korespondenční adresa: Pražská 
1178/II, 337 01 Rokycany (dále jen „navrhovatel“) ze dne 15.08.2022

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, Územní odbor Plzeň - venkov, Anglické nábřeží 7, 306 09 Plzeň, č.j: 
KRPP-112162-2/ČJ-2022-031106 ze dne 12.08.2022 přechodnou úpravu  provozu  na  
pozemní  komunikaci – silnice II/605 a silnice II/193.
Dotčený úsek - silnice II/605 směr na Sytno a silnice II/193 směr na Trpísty v k.ú. Stříbro
Stanovené dopravní značení a zařízení je realizováno za účelem objízdné trasy 
(Objízdná trasa pro všechny druhy dopravy v místě obvyklé je vedena obousměrně po silnici 
II/193 Pernarec – Úněšov – I/20 – II/180 Město Touškov – Kozolupy – II/605 Bdeněvez – 
Stříbro – II/193 Trpísty. Objízdná trasa pro BUS je vedena po místní polní cestě (l.č. 490733) 
a průjezdem stavbou (ů.č. 460368). Před zahájením užívání objízdné trasy bude provedena 
kontrola opravy jejího povrchu a výhybem pro BUS.), v rámci stavební akce: „II/193 – 
průtah Pernarec“, viz. DIO, zpracovala spol. DEKAKOM plus s.r.o., Pražská 1178/II, 337 01 
Rokycany, IČO: 263 73 611, zpracovala: Lucie Radová, které je přílohou tohoto opatření 
obecné povahy.
Doba platnosti: od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy do 30.11.2022.
Toto stanovení přechodné úpravy provozu se vydává za následujících podmínek:

 veškeré 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 zařízení provozu  na  pozemních  komunikacích,  na  související předpisy a 
na platné ČSN  

 použité dopravní značky budou provedeny výhradně jako retroreflexní třídy 
minimálně 1 dle platné ČSN a musí být osazeny buď na stabilních stojanech 
opatřených červeno-bílými pruhy, spodní hranou ve výšce minimálně 0,60 m  nad 
vozovkou nebo na podpěrných sloupcích  opatřených nátěrem se střídavě červeno-
bílými pruhy šířky 0,10 – 0,20 m v celkové délce min. 0,45 m
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 podpěrné sloupky budou uchyceny v podkladních deskách
 použité dopravní značky a zařízení budou po celou dobu udržovány v plně funkčním 

stavu a v čistotě a budou správně umístěny a připevněny
Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření  Policie ČR, Krajské ředitelství Policie 
Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň – Venkov, ze dne 12.08.2022, č.j: KRPP-112162- 
2/ČJ-2022-031106-48.

 SDZ a DZ bude osazeno podle návrhu, který byl označen a zaslán žadateli. 
 Objízdná trasa pro všechny druhy dopravy v místě obvyklé je vedena obousměrně po 

silnici II/193 Pernarec – Úněšov – I/20 – II/180 Město Touškov – Kozolupy – II/605 
Bdeněvez – Stříbro – II/193 Trpísty. Objízdná trasa pro BUS je vedena po místní 
polní cestě (l.č. 490733) a průjezdem stavbou (ů.č. 460368). Před zahájením užívání 
objízdné trasy bude provedena kontrola opravy jejího povrchu a výhybem pro BUS.

V průběhu akce budou dodrženy podmínky obsažené ve stanovisku Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, Žatecká 732, 331 41 Kralovice, ze dne 29.07.2022

 O vydání povolení úplné uzavírky bude zažádáno u příslušného silničního správního 
úřadu, kterým je MěÚ Nýřany, odbor dopravy. Uzavírka s vedením objízdné trasy 
bude řádně vyznačena dopravním značením předepsaným způsobem na náklady 
žadatele, který zodpovídá za jeho stav po celou dobu trvání uzavírky. Přechodná 
úprava provozu pro osazení dopravního značení k realizaci částečné uzavírky a 
vedení objízdné trasy bude stanovena příslušným silničním správním úřadem, resp.. 
úřady.

 Při realizaci uzavírky a vedení objízdných tras budou dodrženy podmínky § 24 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., 
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, obojí v platném znění. 

 Provoz zimní údržby, tj. od 01.11.2022, na úseku silnic II/193 a III/193 21 bude 
koordinován mezi zástupci stavby a zástupci SÚSPK.

Tímto stanovená přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je pouze pro 
potřeby společnosti DEKAKOM plus s.r.o., Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany, IČO: 263 
73 611, zastoupená na základě plné moci Lucií Radovou, korespondenční adresa: 
Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany  a nesmí být poskytována dalším osobám nebo 
společnostem.
            
                                                               O d ů v o d n ě n í
Dne 15.08.2022 podala společnost DEKAKOM plus s.r.o., Pražská 1178/II, 337 01 
Rokycany, IČO: 263 73 611, zastoupená na základě plné moci Lucií Radovou, nar. 
03.02.1986, korespondenční adresa: Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany žádost o 
stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/605 a II/193, v termínu od 29.08.2022 do 
30.11.2022, v souvislosti s realizací stavby „II/193 Pernarec – průtah“.
Jedná se o úplnou uzavírku křižovatky silnic II/193 směr Trpísty a silnice III/19321 směr 
Čerňovice v obci Pernarec, tato uzavírka bude realizována po dobu nezbytně nutnou. 
V souběhu s úplnou uzavírkou bude také probíhat částečné omezení provozu silnice II/193 
od kruhového objezdu směrem na Úněšov. Tato dopravně inženýrská opatření jsou potřeba 
z důvodu stavebních prací.
Částečné omezení provozu silnice II/193 bude rozděleno do čtyř fází, a to z důvodu, aby byla 
zabezpečena co nejvíce dopravní obslužnost přilehlých nemovitostí a dále také, aby byl 
umožněn co nejvíce plynulý průjezd autobusové dopravy. Provoz v rámci tohoto dopravního 
omezení bude řízen pomocí trojcestného semaforu.
V místě částečného omezení provozu bude zákaz vjezdu nákladní dopravě nad 3,5t, mimo 
autobusů a vozidel stavby.
Autobusová doprava bude z části využívat objízdnou trasu po polní cestě, a to se bude týkat 
linky 490733 (Stříbro – Úněšov) a co se týče linky 460368 (Ostrov u Stříbra – Plzeň), té bude 
umožněn průjezd stavbou.
Objízdná trasa potřebná při úplné uzavírce bude vedena po silnici II/193 přes Úněšov, po 
silnici I/20 směr Plzeň, poté po II/180 směr Město Touškov a dále po silnici II/605 směr 
Stříbro, a to obousměrně. Objízdná trasa bude platná pro všechny 4. fáze DIO.



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 za účelem objízdné trasy 
v rámci stavební akce: „II/193 průtah - Pernarec“.

                                                                  

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  v.r.
 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
 Obecního úřadu Erpužice 
 Obecního úřadu Únehle
 Obecního úřadu Trpísty
 Obecního úřadu Sytno
 Obecního úřadu Sulisav

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

Vyvěšeno:                                                                            Sejmuto:

Příloha: schéma s vyznačením umístění dopravního značení

Doručí se:  K vyvěšení na úřední desce:
Městský úřad Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
Obecní úřad Erpužice, Erpužice 1, 349 01 Stříbro
Obecní úřad Únehle, Únehle, 6, 349 01 Stříbro 
Obecní úřad Trpísty, Trpísty 18, 349 01 Stříbro
Obecní úřad Sytno, Sytno 72, 349 01 Stříbro
Obecní úřad Sulislav, Sulislav 3, 349 01 Stříbro



Obdrží:
DEKAKOM plus s.r.o., Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany, IČO: 263 73 611, zastoupená na 
základě plné moci Lucií Radovou, korespondenční adresa: Pražská 1178/II, 337 01 
Rokycany 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň, se sídlem Žatecká 
732, 331 41 Kralovice (17091/22/SÚSPK-P/LL ze dne 29.07.2022 )
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň, se sídlem 
Soběslavova 1264, 349 01 Stříbro
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Tachov, 
Plánská ul. 2032, 347 01 Tachov
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň venkov, 
Anglické nábřeží 7, 306 09 Plzeň
(č.j: KRPP-112162-2/ČJ-2022-031106-48 ze dne 12.08.2022)
Na vědomí:
Městský úřad Nýřany, Benešova třída 295, 330 23 Nýřany ODSH, pracoviště: Klatovská tř. 
200/A, 304 66 Plzeň
vlastní k založení

Vypraveno dne: 16.08.2022
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