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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 místní komunikaci v na sídlišti Zdeňka Štepánka
v Chomutově, podané PFO - Čestmír Turek, IČ: 699 07 307, Výsluní čp. 235, 431 83 Výsluní, a po projednání s
příslušným orgánem Policie ČR, Krajského ředitelství Policie, Dopravního inspektorátu Chomutov,
v ydává
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 místní komunikaci v Chomutově, na sídl. Zdeňka Štěpánka
za č.p. 3993-3997 a 4089-4090 (zadní trakt Palackého ul.)

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 provedeno prostřednictvím osoby oprávněné k jeho instalaci, v souladu se závazným

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

stanoviskem Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje, územního odboru Dopravní inspektorát Chomutov (č.j. KRPU-99465-1/ČJ-2020-040306), se "Zásadami pro přechodné dopravní značení na
pozemních komunikacích" (TP 66), s vyhláškou a s příslušnými technickými normami.
Termín umístění DZ: podle podmínek povolení k omezení silničního provozu.
K označení bude použito DZ v základní velikosti a v reflexním provedení. DZ bude osazeno na odpovídajících nosičích a musí být zajištěno proti posunutí či pádu vlivem povětrnosti.
DZ bude po celou dobu udržováno na předem schváleném místě, čitelné, čisté a nepoškozené. Případné
závady musí být ihned odstraňovány.
DZ „B 28“ s dodatkovou tabulkou „úsek platnosti“ a s tabulkou oznamující „termín zahájení platnosti“,
musí být osazeny nejméně 1 týden přede dnem termínu platnosti dočasného zákazu na příslušné pozemní
komunikaci.
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.
Po ukončení prací žadatel zajistí odstranění přechodného DZ a obnoví veškeré původní DZ.
Zodpovědnou osobou je p. Roman Tůma, zaměstnanec žadatele.
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Toto stanovení je vydáno za účelem zajištění bezpečnosti silničního provozu na pozemní komunikaci pro realizaci zvláštního užívání s omezením provozu na místní komunikaci v Chomutově, na sídl. Zdeňka Štěpánka
za č.p. 3993-3997 a 4089-4090 (zadní trakt Palackého ul.) v rámci rekonstrukce a zateplení objektu. Toto
stanovení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně žádné jiné opatření dotčeného správního
úřadu, vyžadované zvláštními předpisy.

Odůvodnění:
Odbor stavební úřad Magistrátu města Chomutova obdržel žádost společnosti PFO - Čestmír Turek, Výsluní
čp. 235, 431 83 Výsluní, IČ: 699 07 307, o vydání stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci
v Chomutově, na sídl. Zdeňka Štěpánka za č.p. 3993-3997 a 4089-4090 (zadní trakt Palackého ul.), v souvislosti
s omezením provozu a zvláštním užíváním komunikace, v rámci rekonstrukce a zateplení objektu. 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
Odbor stavební úřad

Příloha:
návrh opatření 1x A4 (vyvěsit na úřední desku úřadu)

Vyvěšeno dne: …………………………………

Sejmuto dne: …………………………………

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