MĚSTSKÝ ÚŘAD STOD
odbor správní a dopravní
333 01 Stod, nám. ČSA 294, pracoviště Sokolská 566
tel. 379 209 409, fax 379 209 400

Spisová značka:
Číslo jednací:
Tel.:
E-mail:

ZN/596/OSD/19
5146/19/OSD/Fi
379 209 412
fictumova@mestostod.cz

Stod, dne 15. 4. 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
Městský úřad Stod, jako orgán věcně a místně příslušný dle § 124 odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na
základě žádosti společnosti EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, Národní č.p. 138/10, 110 00 Praha 1Nové Město, kterou zastupuje na základě plné moci společnost Značky Plzeň s.r.o., IČO 27971511,
Drahotínská č.p. 607, 331 51 Kaznějov ze dne 11.4.2019 podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor
služby dopravní policie pod č.j. KRPP-53603-1/ČJ-2019-0300DP ze dne 11.4.2019 opatřením obecné
povahy
stanoví
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
komunikace: silnice č. III/19341, III/19340 a II/230 v obci Střelice, Hradec a Stod
termín:

29. 4. 2019 – 31. 7. 2019

akce:

I/26 Střelice - úprava křižovatky

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1. Stanovené dopravní značení: viz. příloha - 8 x A4.
2. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. Vydání, a dle příslušných platných
technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66
v reflexním provedení.
3. Osazení dopravního značení zajistí a za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření –
odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a případné udržování po
celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění, odpovídá pan Michal Titl, tel.
731 601 072.
4. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní
značení případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit neprodlené
osazení stanoveného dopravního značení.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
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Odůvodnění:
Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění stavební akce je nutná přechodná úprava
provozu na pozemních komunikacích. Na tuto úpravu byla vypracovaná situace s dopravním značením,
která byla odsouhlasena příslušným orgánem policie.
Městský úřad Stod, odbor správní a dopravní, posoudil návrh dopravního značení, z něhož pro účastníky
provozu je uloženo omezení nad rámec obecné úpravy provozu obsažené v zákoně o provozu na
pozemních komunikacích, a proto postupoval při stanovení přechodné úpravy provozu podle ustanovení §
77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích.
Podle ustanovení téhož zákona nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval
dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek a opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým
dnem po vyvěšení.
Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, podat opravný prostředek.
Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Stod, Obecního úřadu
Hradec a Obecního úřadu Střelice zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Bc. Petra Fictumová
referentka odboru správního a dopravního
elektronicky podepsáno
Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Stod, Obecního
úřadu Hradec a Obecního úřadu Střelice.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Doba zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:

od ....................................
do ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Příloha:
Situace dopravního značení – 8 x A4
Obdrží:
EUROVIA CZ a.s. zastoupena společností Značky Plzeň s.r.o. (datovou schránkou)
Policie ČR, Krajské řed. policie Plzeňského kraje, odbor služby dopravní policie (datovou schránkou)
Na vědomí:
Městský úřad Stod – na úřední desku
Obecní úřad Hradec – na úřední desku
Obecní úřad Střelice – na úřední desku
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