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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Kraslice, odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové
péče, jako příslušný správní úřad ve smyslu § 77 a 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě podané
žádosti, po předchozím vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje a v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve
znění pozdějších předpisů zveřejňuje návrh opatření obecné povahy, kterým stanovuje
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
žadatel – STRABAG a.s., IČ 608 38 744, se sídlem na adrese Praha 5, ul. Kačírkova 982/4
Městský úřad Kraslice, odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové
péče, jako příslušný správní úřad ve smyslu § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

stanovuje
podle § 77 odst. 1 písm. c) násl. cit. zákona, na základě podané žádosti žadatelem společností
STRABAG a.s., IČ 608 38 744, a po předchozím vyjádření Policie České Republiky,
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, vedené pod Čj. KRPK-54871/ČJ-2021190906, ze dne 13.7.2021,
Přechodnou úpravu provozu na silnici III/218 10, v km 0.800 až cca. 2.000, mezi obcemi
Krásná Lípa a Přebuz.
Název stavby: „Oprava povrchu silnice“ k omezení provozu na dané komunikaci.

spočívající v umístění dopravních značek

Stanovená úprava bude provedena umístěním přenosných dopravních značek tak, jak je
uvedeno v grafické příloze odsouhlaseného vyjádření Policie České Republiky, Krajské

Č.j. 9041/2021/MUK-3

ředitelství policie Karlovarského kraje, vedené pod Čj. KRPK-54871/ČJ-2021-190906, ze
dne 13.7.2021.
Stanovená úprava provozu je vázána na následující podmínky:
Umístění - stanovená úprava bude provedena instalací přenosných dopravních značek
dle předložené PD ověřené a odsouhlasené Policií ČR, DI Sokolov.
-

-

Platnost dopravního značení se stanovuje v termínu od 29.7.2021 do 6.8.2021.
Dopravní značení provede žadatel, tj. společnost STRABAG a.s., IČ 608 38 744
Za údržbu a náležitý stav dopravního značení odpovídá žadatel, tj. společnost
STRABAG a.s., IČ 608 38 744
Za snížené viditelnosti budou k dopravnímu značení a dopravnímu zařízení doplněna
výstražná světla S7
Pokud na komunikaci vznikne nerovnost, dojde k jejímu označení z obou stran a to
svislým dopravním značením A7a.
Budou-li probíhat práce v blízkosti křižovatky je nutno na ně upozornit i na ostatních
přilehlých komunikacích ( dle konkrétní situace, minimálně DZ A15+E7b ).
Pokud při provádění prací dojde k ohrožení BESIPu, bude provoz kyvadlově řízen
pracovníky zhotovitele v souhlasu s § 79 odst. 1 písm. i) z.č. 361/2000 Sb. Pracovníci
určení pro zastavování vozidel budou označeni dle prováděcího právního předpisu a
bude předem zajištěn způsob jejich vzájemného dorozumívání.
Bezprostředně po skončení stavebních prací, nejdéle však do doby stanovené tímto
opatřením, žadatel zabezpečí odstranění přechodného dopravního značení a uvedení
dotčeného úseku do původního stavu.

Provedení a umístění přechodných svislých dopravních značek musí splňovat
požadavky platných TN (ČSN EN-12899-1, ČSN EN 1436) a zvláštních předpisů (TP 66 MD
ČR), musí být užity dopravní značky dle vyhl. Ministerstva dopravy ČR č. 294/15 Sb., ve
znění vyhlášky MD č. 84/2016 Sb.

ODŮVODNĚNÍ
Dne 20.7.2021 byla podána žádost společností STRABAG a.s., IČ 608 38 744, se
sídlem na adrese Praha 5, ul. Kačírkova 982/4, o stanovení přechodné úpravy provozu na
silnici III/21810, v km 0.800 až cca. 2.000, mezi obcemi Krásná Lípa a Přebuz, z důvodů
provádění opravy povrchu silnice.
K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření Policie České Republiky, Krajské
ředitelství policie Karlovarského kraje, vedené pod Čj. KRPK-54871/ČJ-2021-190906, ze
dne 13.7.2021 a souhlas majetkového správce dotčené silnice tj. Krajské správy a údržby
silnic Karlovarského kraj p.o., ze dne 19.7.2021.
Dopravní značení je osazeno z důvodů provádění prací při rekonstrukci povrchu dané
silnice.
Navržené dopravní značení odpovídá platným TN (ČSN EN-12899-1, ČSN EN 1436)
a zvláštním předpisům ( TP66 MD ČR).
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POUČENÍ
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky (ustanovení § 173 odst. 1, správního řádu).
Dle ustanovení § 173 odst. 2, správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat
opravný prostředek.
Petr Muller
pracovník odboru územního
plánování, stavebního úřadu
a památkové péče
otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Kraslice po dobu 5 dnů.
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Přebuz po dobu 5 dnů.
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce OÚ Šindelová po dobu 5 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Obdrží:
Žadatel:
STRABAG a.s., IČ 608 38 744, se sídlem na adrese Praha 5, ul. Na Bělidle čp. 198/21
Účastníci řízení :
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje. p.o., IČ 70947023, se sídlem
Sokolov-Dolní Rychnov, ul. Chebská čp. 282
Dotčené orgány :
Městský úřad Kraslice, se sídlem na adrese Kraslice, nám. 28. října čp. 1438
Městský úřad Přebuz, se sídlem na adrese Přebuz čp. 7
Obecní úřad Šindelová, se sídlem na adrese Šindelová čp. 117
Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, územní odbor
Sokolov, dopravní inspektorát-komunikace, Sokolov
Dotčené osoby (Veřejná vyhláška)

