Městský úřad Přeštice, odbor správní a dopravní
Masarykovo náměstí 107
334 01 Přeštice
Č. j.: PR-OSD-SED/30512/2017
Spisová zn.: OSD-7152/2017-SED

V Přešticích dne 5. 12. 2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
Městský úřad Přeštice, odbor správní a dopravní podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne 1. 12.
2017 podanou společnosti STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 Smíchov, IČ 60838744, korespondenční adresa Parková 1205/11, 326 00 Plzeň (dále jen
"navrhovatel")

stanoví
v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů po
předchozím písemném vyjádření Policie ČR, KŘ. územní odbor Plzeň - venkov pod č.j.
KRPP-179889-2/ČJ-2017-031106-48 ze dne 4. 12. 2017 na území správního obvodu obce
s rozšířenou působností Přeštice přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci III/11757, III/18214, III/18213 – OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS v rámci stavby „Silnice II/230
Nepomuk – Přeštice 2. část“ - z důvodu úplné uzavírky silnic MIMO BUS a na objízdné trase
na silnici II/230, II/117 na území správního obvodu obce s rozšířenou působností
Přeštice.
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1.Přechodná úprava provozu se povoluje v termínu 9. 12. 2017 – 22.12.2017.
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
Marek Blabol, tel. 734692390.
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.
Odůvodnění
Z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při OPRAVA OBJÍZDNÝCH
TRAS v rámci stavby „Silnice II/230 Nepomuk – Přeštice 2. část“ - z důvodu úplné uzavírky
silnic MIMO BUS III/11757, III/18214, III/18213 a na objízdné trase na silnici II/230, II/117
na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice je nutná přechodná
úprava provozu na pozemních komunikacích. Na tuto úpravu byla vypracovaná situace
s dopravním značením, která byla odsouhlasena příslušným orgánem policie a projednána

s vlastníkem komunikace. Městský úřad Přeštice, 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
prostudoval 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 podání 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 Přeštice,
Obecního úřadu Radkovice, Obecního úřadu Příchovice, Obecního úřadu Dolce, Obecního
úřadu Horšice, Obecního úřadu Skašov, Obecního úřadu Týniště a zveřejněno též způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

Růžena Sedláčková v.r.
referent odboru správního a dopravního

Za správnost vyhotovení:
Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Přeštice, Obecního úřadu Radkovice, Obecního úřadu Příchovice, Obecního úřadu
Dolce, Obecního úřadu Horšice, Obecního úřadu Skašov, Obecního úřadu Týniště.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.
Po tuto dobu byla písemnost rovněž zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.

Obdrží: + PŘÍLOHA DIO
- STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ 60838744
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ 72053119, se sídlem Škroupova 18, 306
13 Plzeň
- Policie ČR, KŘ DI Plzeň-venkov, Anglické nábřeží 7, 306 10 Plzeň

Obdrží: k vyvěšení na úřední desce + PŘÍLOHA DIO
– Město Přeštice
- Obec Radkovice
- Obec Příchovice
- Obec Horšice
- Obec Skašov
- Obec Dolce
- Obec Týniště

Digitálně podepsal Růžena Sedláčková
Datum: 05.12.2017 08:46:19 +01:00

