ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD

MMCH/13133/2019/Kam/ZU5
Telefon: 474 637 959
e-mail: z.kamisova@chomutov-mesto.cz

V Chomutově 4.2.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Odbor stavební úřad Magistrátu města Chomutova jako příslušný orgán státní správy podle §
124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písm. c) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákona“), na základě žádosti ze dne 26.7.2018 a v souladu s § 77 odst. 4 zákona a § 171 a
173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád,
vydává opatření obecné povahy:

stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci
v Chomutově v ul. Klostermanova
DZ IP13c bude zakryta v ul. Klostermanova – od dnešního dne 4.2.2019 po dobu platnosti
povolení zvl. užívání komunikace vydané silničním správním úřadem
z důvodu umožnění vjezdu NA, OA , stavebního materiálu pro stavbu nového domu
v souladu s platným stavebním povolením, neboť toto je jediný možný přístup pro
stavební mechanizaci a pro dovoz stavebního materiálu na stavbu
Odbor stavební úřad Magistrátu města Chomutova jako příslušný orgán státní správy podle §
124 odst. 6 zákona po předchozím projednání (vyjádření) Policie ČR, Krajského ředitelství
Ústeckého kraje, DI Chomutov vydaného pod č. j. KRPU-21477-1/ČJ-2019-040306 ze dne
31.1.2019.
stanoví
ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zák. č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
a vyhlášky č. 30/2001 Sb. v platném znění, přechodnou úpravu provozu na pozemní
komunikaci – dopravní značení - na výše uvedené komunikaci dle přiloženého plánku.
Odbor dopravních a správních činností Magistrátu města Chomutova jako příslušný orgán
státní správy podle § 124 odst. 6 zákona si vyhrazuje právo toto stanovení změnit či doplnit,
pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.
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Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax: +420 474 652 777| email: podatelna@chomutov-mesto.cz
Datová schránka: 497beyz | IČ: 00261891 | DIČ: CZ 00261891 | číslo účtu: KB-19-0000626441/0100 | www.chomutov-mesto.cz
Úřední dny a hodiny: pondělí, středa 08.00-17.00 hodin | úterý, čtvrtek 08.00-15.00 hodin

Plánek s navrženou přechodnou úpravou silničního provozu je nedílnou součástí tohoto
opatření obecné povahy.
Další podmínky stanovení místní úpravy provozu:
1) Žadatel zajistí instalaci dopravního značení (dále jen DZ) prostřednictvím firmy odborně
způsobilé k této činnosti. DZ musí provedením a umístěním odpovídat :
 Zásadám pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích (TP)
 Zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění
 Vyhlášce MD č. 294/2015 Sb., v platném znění
 Odsouhlasené situaci (viz příloha)
2) Při práci na střeše domu bude tento chodník uzavřen pevnými zábranami Z2
v červenobílém provedení v souladu s Vyhl. č.398/2009 Sb. a TP66, cedule E13
s textem : „Chodník uzavřen, práce na střeše“ bude umístěna dle plánku
3) DZ bude po celou dobu platnosti udržováno v čistém a nepoškozeném stavu, na
schváleném místě. Případné závady musí být ihned odstraněny. Za snížené viditelnosti
musí být DZ osvětleno. Při umístění DZ na chodníku žadatel zajistí min. průchozí šíři
1,5m.
4) Po skončení zvl. užívání žadatel zajistí odstranění přechodného DZ a obnovení původního
DZ.
Zodpovědná osoba : Vasyl Ciple, tel. 608 067 777
Toto stanovení je součástí povolení ke zvláštnímu užívání komunikace vydané příslušným
silničním správním úřadem.
Odůvodnění:
Odbor stavební úřad Magistrátu města Chomutova jako příslušný orgán státní správy podle §
124 odst. 6 zákona obdržel dne 1.2.2019 žádost žadatele Kaso Invest, s.r.o. o vydání stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích současně s žádostí o povolení zvl.
užívání komunikace. Podkladem je souhlas PČR DI Chomutov ze dne 31.1.2019 a souhlas
vlastníka komunikace ze dne 31.1.2019. OOP bylo vydáno s platností okamžitě, neboť
stavebník již měl OOP vydané v loňském roce, ale stavební práce dál pokračují a je nezbytné
zajistit stavebníkovi přístup na stavbu, aby mohl stavět RD. Což přes zaparkovaná OA nelze.
Poučení:
Proti tomuto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích nelze dle §
173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek ve smyslu obecných předpisů o
správním řízení.
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Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a musí být vyvěšeno na úřední
desce Magistrátu města Chomutova a zveřejněno (v plném znění) také způsobem
umožňujícím dálkový přístup na stránkách www.chomutov-mesto.cz , a to po dobu 15-i dnů,
přičemž nabývá účinnosti okamžitě v den jeho vyvěšení.
Odbor stavební úřad
Ing. Zita Kamišová, MBA
oprávněná úřední osoba

Vyvěšeno dne: ………………

Sejmuto dne: …………………………………

Příloha: 1 x plánek č. j. KRPU-21477-1/ČJ-2019-040306 ze dne 31.1.2019.
Obdrží:
Kaso Invest, s.r.o., IČ: 276 41 112
Statutární město Chomutov, se sídlem Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Policie ČR, KŘP Ústeckého kraje, DI Chomutov, Riegrova 4510, 430 01 Chomutov
Městská policie Chomutov
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