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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 podnětu ze dne 23. 06. 2020 a v souladu s § 77 odst.
5 zákona a § 171 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dale jen “správní řád”), ve znění pozdějších
předpisů, vydává opatření obecné povahy:
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Palackéhov obci Jirkov
(úsek komunikace mezi čerpací stanicí a křižovatkou ulic Palackého/Na Louce)
v termínu od 01. 08. 2020 do 31. 08. 2020
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-101579-1/čj-2020-040306 ze dne 19. 06. 2020
stanoví
ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zák. č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.
294/2015 Sb. v platném znění, přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci – dopravní značení - na
výše uvedených komunikacích dle přiloženého plánku s vyznačenou přechodnou úpravou provozu v souvislosti
s opravou části vozovky v ul. Palackého v obci Jirkov.
V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu je možné nahlédnout do obsahu opatření obecné povahy vč.
projektové dokumentace v úředních dnech v budově Magistrátu města Chomutova, Husovo náměstí 104, v
kanceláři č. 20 (přízemí vpravo), příp. jindy po telefonické domluvě.
Projektová dokumentace (plánek) „Situace dopravního značení“ s navrženou přechodnou úpravou silničního
provozu je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.
Odbor stavební úřad Magistrátu města Chomutova jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst. 6
zákona si vyhrazuje právo toto stanovení zrušit, změnit či doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.
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Další zákonné podmínky stanovení přechodné úpravy provozu:
1. Osoba podávající podnět zajistí umístění dopravního značení (dále jen „DZ“) prostřednictvím osoby
oprávněné k instalaci DZ (totéž platí i pro opravu, údržbu či výměnu DZ) v souladu se „Zásadami pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ (TP 66) a vyhláškou MD č. 294/2015 Sb.,
v platném znění a příslušných norem ČSN.
2. Umístnění DZ: podle odsouhlaseného přiloženého výkresu.
3. DZ bude po celou dobu udržováno čisté a nepoškozené. Případné závady musí být ihned odstraňovány.
4. Toto stanovení nenahrazuje stanovisko, posouzení ani 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 23. 06. 2020 podnět k vydání nového stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích – na místní komunikaci v ul. Palackého v obci Jirkov v souvislosti s opravou propadu vozovky
v úseku mezi čerpací stanicí a křižovatkou s ul. Na Louce (ve směru k ČOV) a s ní souvisejícím zajištěním
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v podobě přechodné úpravy provozu na výše uvedených
pozemních komunikacích.
Dne 19. 06. 2020 byl návrh opatření obecné povahy (stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích) v předstihu projednán dle § 77 odst. 3 s dotčenými orgány tj. Policií ČR, Krajským ředitelstvím
Ústeckého kraje, DI Chomutov pod č. j. KRPU-101579-1/čj-2020-040306.
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.
Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a musí být vyvěšeno na úřední desce
Magistrátu města Chomutova a Městského úřadu Jirkov a zveřejněno (v plném znění) také způsobem
umožňujícím dálkový přístup na stránkách www.chomutov-mesto.cz a www.jirkov.cz a to po dobu 15-i dnů,
přičemž nabývá účinnosti pátým dnem po dni jeho vyvěšení.

Bc. Radek Vimr, DiS.
referent odboru stavební úřad
Magistrátu města Chomutova

Vyvěšeno dne: ………………………………… Sejmuto dne: …………………………………
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Příloha (v případě její rozsáhlosti se v plném znění vyvěšuje způsobem umožňující dálkový přístup):
Situace dopravního značení – plánek 1 x A4
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Obdrží (po nabytí účinnosti):
Osoba podávající podnět
K vyvěšení na úřední desku:
Magistrát města Chomutova, úsek kanceláře tajemníka
Město Jirkov, nám. Dr. E. Beneše, Jirkov, 431 11 – DS 9zcbsra
Na vědomí:
Krajské ředitelství Policie ČR Ústeckého kraje, Dopravní inspektorát Chomutov – DS a64ai6n

