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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
O STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

Magistrát města Chomutova, Odbor stavební úřad, jako příslušný orgán státní správy podle §124 odst. 6 zák. č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"), a podle ust. §171 a 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění, na základě podnětu společnosti spol. P L Y N O M O N T TEPLICE, s.r.o., se
sídlem Dubská 1806, 415 01 Teplice, IČ 25008676, ze dne 18.4.2019, a po písemném vyjádření Policie ČR,
Krajského ředitelství Policie, Dopravního inspektorátu Chomutov,

vydává
v souladu s ust. §77 odst. 1 písm. c), odst. 5), §78 zákona o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, opatření obecné povahy o
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
v Chomutově, na pozemní komunikaci
v ul. Blatenská, Marie Pujmanové, Londýnská, Vrchlického, Koperníkova,
Moravská, Cihlářská, Jeseniova,
spočívající v umístění dopravního značení (dále jen "DZ") dle přiložené situace, která je nedílnou součástí
tohoto stanovení, za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
1.

2.

Osazení DZ včetně jeho údržby bude provedeno prostřednictvím osoby, oprávněné k jeho instalaci, v
souladu se závazným stanoviskem Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje, územního
odboru Dopravní inspektorát Chomutov (č.j. KRPU-88666-1/ČJ-2019-040306 ze dne 13.5.2019), se
Zásadami pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích (TP 66), s vyhl. MD č. 294/2015
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a s příslušnými normami ČSN.
DZ č. B28 s dodatkovou tabulkou bude umístěno min. 7 dní přede dnem zahájení jeho platnosti. Instalace
ostatního DZ bude provedena v termínu dle příslušného rozhodnutí o povolení zvláštního užívání a
uzavírky.
Předpokládaný termín realizace: 20.5.2019 - 20.10.2019.
Termín umístění DZ je závislý na skutečném zahájení uzavírky a postupu jednotlivých etap.
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3.
4.
5.

6.

K označení bude použito DZ v retroreflexním provedení, v základní velikosti. Veškeré DZ bude osazeno na
odpovídajících nosičích. K označení nesmí být použito nečitelného či poškozeného DZ, značky i zábrany
musí být zajištěny proti posunutí či pádu vlivem povětrnosti. Případné závady musí být ihned odstraněny.
Umístěné DZ a zařízení nesmí zasahovat do rozhledových polí křižovatek a sjezdů, přechodů pro chodce a
míst pro přecházení. Umístěním DZ nesmí být narušeno vnímání dopravní situace, DZ nesmí bránit údržbě
komunikace a plynulému průchodu chodníkem.
Dopravní značky a dopravní zařízení, související s pracovním místem, smějí být instalovány bezprostředně
před začátkem prací, s ohledem na dobu, potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, musí být jejich
platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem tak, aby symbol dopravní značky nebyl
viditelný ze žádného jízdního směru.
Přechodné dopravní značení musí být odpovídajícím způsobem aktualizováno v souladu s postupem prací
a po jejich ukončení neprodleně zrušeno.

Toto stanovení je vydáno za účelem zajištění zvláštního užívání komunikace a uzavírky provozu a je
neoddělitelnou součástí příslušného povolení, vydaného zdejším silničním správním úřadem. Stanovení
nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního úřadu, vyžadované
zvláštními předpisy.
Odůvodnění:
Odbor stavební úřad Magistrátu města Chomutova obdržel dne 18.4.2019 žádost společnosti P L Y N O M O N T
TEPLICE, s.r.o., o vydání stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu stavebních prací v rámci rekonstrukce
plynovodu v Chomutově, v ul. Blatenská, Marie Pujmanové, Londýnská, Vrchlického a Koperníkova. Dne
13.5.2019 návrh přechodné změny dopravního značení projednal a odsouhlasil dotčený orgán - Policie ČR,
Krajské ředitelství Policie Ústeckého kraje, územní odbor Dopravní inspektorát Chomutov. Na základě těchto
podkladů vydává správní orgán opatření obecné povahy.
Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze podat žádný opravný prostředek ve smyslu obecných předpisů o správním
řízení.

otisk úředního razítka

Bc. Hana Suchánková
referentka Odboru SÚ

Příloha: situace dopravního značení
Obdrží:
žadatel
- P L Y N O M O N T TEPLICE, s.r.o., Dubská 1806, Teplice
dotčený orgán - Policie ČR, KŘP Ústeckého kraje, DI Chomutov, Riegrova 4510, Chomutov
Magistrát města Chomutova - k vyvěšení na úřední desce magistrátu
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.chomutovmesto.cz, a to po dobu 15 dnů, přičemž nabývá účinnosti pátým dnem po dni jeho vyvěšení.
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