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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 v platném znění (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 posouzení žádosti o stanovení přechodné
úpravy provozu na silnici 25220 v místě mostků s ev. č. 25220-4 a 25220-5 na katastrálním území obce Svahová, podané
společností Centroblog Most s.r.o., nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 241 66 154 zastoupené jednatelem Ing. Marko Raškovem, a po odsouhlasení Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje, Územního odbor Chomutov, Dopravní inspektorát (č.j. KRPU-88660-1/ČJ-2019-040306),
v yd ává
v souladu s ust. §77 odst. 1 písm. c), odst. 5) a §78 zákona o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (dále jen „vyhláška“), opatření obecné povahy o

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
na silnici III / 25220 na katastrálním území obce Svahová
spočívající v umístění dopravního značení (dále jen "DZ") podle přiložené situace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, za níže uvedených podmínek pro realizaci:
1. Osazení DZ bude realizovat osoba oprávněná k jeho instalaci, v souladu se "Zásadami pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích" (TP 66), s vyhláškou a příslušnými technickými normami.
2. Termín umístění DZ: podle podmínek povolení k omezení silničního provozu.
3. K označení bude použito DZ v základní velikosti a v reflexním provedení. DZ bude osazeno na odpovídajících nosičích
a musí být zajištěny proti posunutí či pádu vlivem povětrnosti.
4. DZ bude po celou dobu udržováno na předem schváleném místě, čitelné, čisté a nepoškozené. Případné závady musí
být ihned odstraňovány.
5. Dopravní značky a dopravní zařízení, související s pracovním místem, smějí být instalovány bezprostředně před zahájením 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.
6. Přechodné DZ musí být odpovídajícím způsobem aktualizováno v souladu s postupem prací.
7. Po ukončení prací žadatel zajistí odstranění přechodného DZ a obnoví veškeré původní DZ.
8. Zodpovědnou osobou je pan Ing. Marko Raškov, jednatel společnosti Centroblog Most s.r.o., nám. 14. října 1307/2,
150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 241 66 154.
9. Tímto dokumentem se ruší opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/25220, které
vydal Magistrát města Chomutova dne 25. 4. 2019 pod čj.: MMCH/55672/2019, zn.: ZU SIL 11/2019 KlíJ.
Toto stanovení je vydáno za účelem zajištění bezpečnosti silničního provozu na pozemní komunikaci pro realizaci částečné uzavírky provozu na silnici III / 25220 v rámci realizace akce „Sanace mostků ev. č. 25220-4 a 25220-5 k.ú. Svahová“
a nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně žádné jiné opatření dotčeného správního úřadu, vyžadované
zvláštními předpisy.
Odůvodnění:
Magistrát města Chomutova
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-19-626-441/0100 | www.chomutov-mesto.cz
Úřední dny a hodiny: pondělí, středa 08.00-17.00 hodin, | úterý, čtvrtek 08.00-15.00 hodin

Odbor stavební úřad Magistrátu města Chomutova obdržel žádost společnosti Centroblog Most s.r.o., nám. 14. října
1307/2, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 241 66 154 zastoupené jednatelem Ing. Marko Raškovem o vydání stanovení
přechodné úpravy provozu na silnici III / 25220, v souvislosti s částečným omezením silničního provozu v rámci akce
„Sanace mostků ev. č. 25220-4 a 25220-5 k.ú. Svahová“. Návrh přechodné změny dopravního značení projednal a odsouhlasil dotčený orgán - Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje, územního odboru Dopravní inspektorát Chomutov.
Poučení:
Proti tomuto stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci, dle §173 odst. 2 správního řádu, nelze podat
opravný prostředek ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.
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.

Opatření obecné povahy se zveřejní na dobu 15 dnů a nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Jiří Klíma
oprávněná úřední osoba
pro silniční správní úřad
Odbor stavební úřad

Příloha: (vyvěsit na úřední desku úřadu)
Situace
4x list A3
Dopravně inženýrské opatření
1x list A4

Vyvěšeno dne: …………………………………

Sejmuto dne: …………………………………

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Na vědomí:
Obecní úřad Boleboř
Městský úřad Hora sv. Kateřiny
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