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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně
a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě návrhu
právnické osoby, společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, se
sídlem Hřímalého 37, 30100 Plzeň, IČ 65993390, ze dne 23. 8. 2017
stanoví
v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu, po
předchozím projednání s dotčeným orgánem policie, tj. Policie ČR, Krajské ředitelství
policie Plzeňského kraje, odbor služby dopravní policie, ze dne 25. 7. 2017, pod
č.j.:KRPP-110516-1/ČJ-2017-0300DP, následující přechodnou úpravu provozu na
pozemních komunikacích – na silnici I/27 v k.ú. Alžbětín, z důvodu osazení
svislého dopravního značení, zákazové dopravní značky č. B 13 (zákaz vjezdu
vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez) s textem „19 t“
s dodatkovou tabulkou č. E 13 s textem „ jediné vozidlo 48 t“ provedená výhradně
z retroreflexního materiálu, třídy II, dle platné ČSN, v místě mostního objektu ev. č.
27-117 (cca v km 212,941 dle staničení silnice I/27) ve směru Železná Ruda –
Alžbětín a Alžbětín – Železná Ruda, za účelem omezení zatížení mostního objektu
„mostu ev.č. 27-117“, na základě provedené mostní prohlídky a zjištěného
technického stavu mostního objektu.
1) Dotčený úsek: silnice I/27 v k. ú. Alžbětín, v místě mostního objektu ev. č. 27117(cca provozního staničení silnice I/27 v km 212,941), na území Plzeňského
kraje.
E-mail: posta@plzensky-kraj.cz
www.plzensky-kraj.cz

Tel.: + 420 377 195 111
Fax: + 420 377 195 078

IČO: 70890366
DIČ: CZ70890366

2/3

2) Doba platnosti:

od 4. 9. 2017 - do 4. 9. 2018

3) Toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci se vydává
za následujících podmínek:
 veškeré dopravní značky a zařízení musí svým provedením odpovídat příslušným
ustanovením zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na
vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích a úprava zařízení provozu na pozemních komunikacích, na
související předpisy a na platné ČSN,
 stanovená přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci bude osazena v
souladu s TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“,
 použité dopravní značky a zařízení budou po celou dobu udržovány v plně
funkčním stavu a v čistotě a budou správně umístěny a připevněny,
 značka bude umístěna cca 10 m před místem, ke kterému se zákaz vztahuje,
 osazení dopravního značení provede odborná firma,
 o každém omezení silničního provozu na pozemní komunikaci je nutno
informovat Národní dopravní informační centrum. Informace budou poskytnuty na
e-mail:ndic@rsd.cz nebo telefonicky na tel.č.:596663556 (administrátor
Jednotného systému dopravních informací pí Petrášová).
Tímto stanovená přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je pouze
pro potřeby žadatele a nesmí být poskytovaná dalším osobám nebo společnostem.

Odůvodnění
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil na
základě žádosti společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, se sídlem
Hřímalého 37, 30100 Plzeň, IČ 65993390, ze dne 23. 8. 2017 a po předchozím
projednání s dotčeným orgánem policie, tj. Policie ČR, Krajské ředitelství policie
Plzeňského kraje, odbor služby dopravní policie, ze dne 25. 7. 2017, pod č.j.:KRPP110516-1/ČJ-2017-0300DP, opatřením obecné povahy výše uvedenou přechodnou
úpravu provozu na pozemní komunikací, na silnici I/27 v k.ú. Alžbětín, z důvodu
osazení svislého dopravního značení, zákazové dopravní značky č. B 13 (zákaz
vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez) s textem
„19 t“ s dodatkovou tabulkou č. E 13 s textem „jediné vozidlo 48 t“ provedená
výhradně z retroreflexního materiálu, třídy II, dle platné ČSN, v místě mostního
objektu ev. č. 27-117 (cca v km 212,941 dle staničení silnice I/27) ve směru Železná
Ruda – Alžbětín a Alžbětín – Železná Ruda, za účelem omezení zatížení mostního
objektu „mostu ev.č. 27-117“ vozidly, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje „19 t“
(údaj uvedený na značce) s dodatkovou tabulkou č. E 13 s textem „jediné vozidlo
48 t“, na základě provedené mostní prohlídky a zjištěného technického stavu
mostního objektu.
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Poučení
Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Mgr. Dušan Pakandl
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
v. z.
Bc. Marcela Kilbergerová
pověřena zastupováním vedoucího oddělení dopravně správních agend
podepsáno elektronicky

Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, opatření obecné
povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
Toto opatření obecné povahy musí být zveřejněno na úřední desce:
 Krajského úřadu Plzeňského kraje
 Městského úřadu Železná Ruda
a musí být vyvěšeno na dobu nejméně 15 - ti dnů (15. den je dnem oznámení)
Vyvěšeno dne: .........................

Sejmuto dne: ..…………………

Obdrží
 Město Železná Ruda – úřední deska
 Krajský úřad Plzeňského kraje – úřední deska, zde
Na vědomí
 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor služby dopravní
policie, Nádražní 2, 30628 Plzeň
 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy,
dopravní inspektorát Klatovy, Nábřeží kpt. Nálepky 412, 33901 Klatovy
 Městský úřad Klatovy, odbor dopravy - dopravní úřad, 33901 Klatovy
 vlastní k založení do spisu
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