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Městský úřad Domažlice
Odbor dopravy

náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579
344 20 Domažlice

OD-2198/2019

Spis:
Č..J.:
j.:

MeDO-14719/2019-San

Vyřizuje:

Vratislav Šantroch

Tel.:

379 719 228

Datum:

26.02.20l9

Oznámení veřejnou vyhláškou
opatření obecné povahy -

stanovení přechodných úprav provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Domažlice, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správni orgán ve smyslu ustanovení
§ 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(dále jen zákon), ve znění pozd;')'sích predpisu, na základě návrhu společnosti Chodské vodárny a

kanalizace, a.s., IČ: 49788761, se sidlern: Bezděkovské předměstí ěp. 388, 344 78 Domažlice, podaného

dne: 26.02.20l9, a jeho projednáni s příslušným orgáne-m Policie České republiky - Krajské ředitelství
policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, dopravni inspektorát Domažlice, který k věci vydal

vy3ádřeni č. j.: KRPP-28921-J/ČJ-2019-030106, ze dne: 25.02.20l9, timto opatřením obecné povahy

zpracovaným ve smyslu 8, 17 l-174 zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve zněiií pozdějšich předpisů (dále
jen správni řád) v návaznosti na ustanovení § 77 odst. l písm. c) a odst. 5 zákona opatřením obecné povahy
stanoví

následující přechodné úprasiy provozu na dotčené pozemní komunikaci.

1. DOTČENÝ ÚSEK POZEMNÍ KOMUNIKACE A ROZSAH PRACOVNÍHO MÍSTA: silnice II. tř.
č. 197, V klTl staiiičení: cca 19, 164, vlevo ve siněru staničení (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice),
ve: městě Bělá nad Radbuzou (Dlouhá ulice), výkop ve vozovce silnice v souvislosti se stavbou
kanalizaění přípojky,

dle informativního schématu situace s vyznačením předmětného pracovního mfsta, 3cž bude spolu s tímto
stanovením přechodných úprav provozu iia dotčené pozemní komunikaci tvořit nedílnou součást povolení
zvláštního uživání dotčené silnice vydaného zdejšii'n správnim úřadem.
2. DRUH PRACOVNÍHO MÍSTA: s delší dobou trvání.

3. STANOVENÉ DOPRAVNÍ ZNAČENí A ZAŘÍZENÍ PRO OZNAČENÍ PŘEDMĚINÉHO
PRACOVNÍHO MÍSTA:

viz přílohy - 2x kopie grafického schématu tímto stanovených přechodných úprav provozu na dotčené
pozemn?í komunikaci, jež bude jako příloha tohoto stanovení přechodných úprav provozu na dotčené
pozemní komunikaci zveřejněno na úředních deskách včetně elektronických Me:stského úřadu Domažlice
a Městského úřadu Bělá nad Radbuzou.
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