KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, příspěvková
organizace
Chebská 282
356 01 Sokolov

Váš dopis značka / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

KK/1381/DS/21

Ing. Štanglová / 474

Karlovy Vary

31.05.2021

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný
správní úřad ve smyslu ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
stanovuje
právnické osobě Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková
organizace, sídlo: Chebská 282, 356 01, Sokolov, IČO: 70947023, kterou zastupuje na
základě plné moci právnická osoba PROTRACO s.r.o., Lesík 91, 362 21 Nejdek, IČO:
05821401, kterou zastupuje pan Jiří Trojan, nar.: 13.05.1958, bytem Sokolovská 35, 360 05
Karlovy Vary, na základě podané žádosti dne 17.05.2021 a po předchozím písemném vyjádření
příslušného orgánu Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Odbor služby
dopravní policie Karlovy Vary, č.j.: KRPK-40352-2/ČJ-2021-1900DP ze dne 13. května 2021,
podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 361/2000 Sb.“),
přechodnou úpravu provozu
na pozemních komunikacích – silnici I/6 a I/21, v rámci úplné uzavírky části silnice II/214 u
hraničního přechodu Svatý Kříž v okrese Cheb a objížďkami, na silnicích I/6 a I/21 bude
umístěné přechodné dopravní značení: IP22, IS11b,
podle ověřeného situačního plánku č. KK/1381/DS/21, který je nedílnou součástí tohoto
stanovení,
z důvodu:

úplné uzavírky silnice B299 na základě její opravy mezi obcemi Waldsassen,
Hundsbach a hraničním přechodem Svatý Kříž, který bude nutné uzavřít.
Umístění přechodného dopravního značení na dálnici D6 a silnicích I/6, I/21,
II/214 a II/606 upozorňujících na tuto skutečnost budou vozidla odkláněna
k hraničnímu přechodu Pomezí N. O.

Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary-Dvory, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168,
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v termínu:

od 15.06.2021 do 31.07.2021.

Stanovená úprava provozu je vázána na následující podmínky:
1. Provedení a umístění svislých dopravních značek, vodorovných dopravních značek a
dopravních zařízení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádí
zákon o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a splňovat
požadavky platných technických norem a zvláštních technických předpisů.
2. Dopravní značení bude osazeno pouze na dobu nezbytně nutnou k provedení výše
uvedených prací, a to plně v s ustanovením § 78 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.
Za dodržení uvedených podmínek a za náležitý stav přechodné úpravy provozu po celou dobu
užití dopravních značek odpovídá žadatel.
Stanovením přechodné úpravy nejsou dotčena ustanovení § 24 a § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 39 a § 40 vyhlášky
č. 104/1997 Sb., kterou se zákon provádí, zejména nenahrazuje povolení omezení obecního
užívání uzavírkami a objížďkami a povolení zvláštního užívání silnice ani jiné rozhodnutí,
souhlas, stanovisko, vyjádření nebo jiné opatření vyžadované zvláštním předpisem.
Přílohou je situační plánek č. KK/1381/DS/21 opatřený ověřením.

Mgr. Vladimír Malý
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

elektronicky podepsáno

Příloha:
ověřený situační plánek č. KK/1381/DS/21

Dále obdrží:
PROTRACO s.r.o., Lesík 91, 362 21 Nejdek
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary (pracoviště pro bývalý
okres Cheb, sídlí na adrese Obrněné brigády 6, 350 02 Cheb)
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Odbor služby dopravní policie Karlovy Vary, Závodní
386/100, 360 06 Karlovy Vary
Městský úřad Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
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