MĚSTSKÝ ÚŘAD STOD
odbor správní a dopravní
333 01 Stod, nám. ČSA 294, pracoviště Sokolská 566
tel. 379 209 409, fax 379 209 400

Číslo spisu:
Číslo jednací:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

ZN/1943/OSD/18
15447/18/OSD/Fi
Bc. Petra Fictumová
379 209 412
fictumova@mestostod.cz

Stod, dne 13. 11. 2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA ROK 2018
Městský úřad Stod, odbor správní a dopravní, příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých předpisů ve znění pozdějších předpisů, na
základě žádosti Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace, IČ 72053119,
Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň podané dne 9. 11. 2018

stanoví

v souladu s ustanovení § 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na
pozemních komunikacích a ustanovení vyhlášky č. 30/2001 tohoto zákona přechodné dopravní značení,
na základě předchozího písemného vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje,
Územního odboru Domažlice pod č.j. KRPP-161811-1/ČJ-2018-030106 ze dne 2.11.2018, v roce 2019
při údržbě silnic II. a III. třídy pro označení pracovního místa nebo místa, kde se nachází závada ve
sjízdnosti,v územním obvodu obce s rozšířenou působností Stod.
Uvedená místa budou označena dle zásad TP 66 (III. vydání) s účinností od 1. 1. 2019 a jeho
následujících schémat:
1. v obci: B/1; B/2; B/3; B/4; B/5.1; B/5.2; B/6; B/7; B/8; B/14.2; B/14.3; B/24; B/25.1; B/25.2;
B/25.3
2. mimo obec: C/1; C/2; C/3; C/4; C/6; C/7; C/10c; C/11; C/12; C/13; C/14
Včetně přechodného dopravního značení označující dopravní nehodu, závadu na sjízdnosti:
A/7a; A/8; A17; A/22; A23; A26; A27; A/28; Z/3; Z/2,3,4a,b

Dopravní značení bude používáno výhradně při údržbě silniční sítě – pro označení pracovního místa,
nebo v takovém místě, kde se nachází závada ve sjízdnosti popř. schůdnosti pozemní komunikace, nebo
na neprodlené označení závady bránící uživatelům komunikace v jejím bezpečném užívání.
Způsob umístění dopravního značení bude odpovídat TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na
pozemních komunikacích“. Barevné provedení a tvar DZ musí respektovat ČSN 01 8020.
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Za dodržování zásad dopravního značení při provádění prací
uvedeném území bude zodpovědná osoba:
 Cestmistr střediska 23 – Domažlice - p. Čermák František
 Cestmistr střediska 24 – Kdyně – p. Velíšek Jiří
 Cestmistr střediska 25 – H.Týn – Bc. Kumpan Michal

výše uvedeného rozsahu a na výše
tel. 379 792 628; 773 776 712
tel. 379 732 969; 777 497 809
tel. 379 422 320; 773 776 713

Provádění údržbových prací, které budou vyžadovat dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, uzavírku silnice, je nutno jednotlivě projednat a požádat o
povolení.
Platnost stanovení tohoto dopravního značení končí dne 31. 12. 2019.
Odůvodnění:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ 72053119, se sídlem Škroupova 18,
301 00 Plzeň požádala o stanovení přechodné úpravy provozu zahrnující vybraná schémata a dopravní
značky za účelem zajištění bezpečnosti provozu při údržbě silniční sítě, k označení pracovního místa či
místa, kde se nachází závada ve sjízdnosti. Návrh stanovení přechodné úpravy provozu byl projednán
s Policí České republiky. Na základě uvedených podkladů, v souladu s § 77 odst. 5 zákona o provozu na
pozemních komunikacích, je vydáváno toto opatření obecné povahy.

Poučení:
Podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem po
vyvěšení.
Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce všech obcí ve správním obvodu města Stod
jako obce s rozšířenou působností a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Bc. Petra Fictumová
referentka odboru správního a dopravního
elektronicky podepsáno
Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce všech obcí ve správním obvodu
města Stod jako obce s rozšířenou působností.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Doba zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:

od ....................................
do ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:
Žadatel:
 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Dotčený orgán státní správy:
 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Domažlice, IDDS: 5ixai69
Informace veřejnou vyhláškou:
 Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod – k vyvěšení na úřední desku
 Město Holýšov, IDDS: yfibebs - k vyvěšení na úřední desku
 Obec Horní Kamenice, IDDS: fqeajdn - k vyvěšení na úřední desku
 Obec Kvíčovice, IDDS: rvpa79b - k vyvěšení na úřední desku
 Obec Neuměř, IDDS: xzwbhfx - k vyvěšení na úřední desku
 Obec Štíchov, IDDS: z2cbzmh - k vyvěšení na úřední desku
 Obec Všekary, IDDS: jhsa3e2 - k vyvěšení na úřední desku
 Obec Černovice, IDDS: 3g6brgc - k vyvěšení na úřední desku
 Obec Čečovice, IDDS: ntvbhsw - k vyvěšení na úřední desku
 Obec Bukovec, IDDS: yqpb3f6 - k vyvěšení na úřední desku
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