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Městský úřad Domažlice
odbor dopravy

náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 519
344 20 Domažlice
g.: MeDO- 17859/20 19-Bra
Spis: OD - 2723/2019
Vyřizuje: Hana Braunová
Tel.: 379 719 227

V Domažlicích dne 08.03.2019

Oznámení veřejnou vyhláškou
opatření obecné povahy -

staxiovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Domažlice, odbor dopravy, jako věcně a místné příslušný obecní úřad obce s rozšířeiiou
působností ve smyslu ustanovení § 77 odst. l písm. c) a odst. 5 a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 sb., o
provozu iia pozemních komuiiikacích a o změnách některých zákonů (dále jen ,,zákon o silničním provozu"),

ve zněni pozdějších předpisů, na základě žádosti právnické osoby - Chodské vodárny a kanalizace, a. s., IČ:

4978876l, Bezděkovské předm. 388, 344 78 Domažlice podané diie 07.03.2019, po předchozím písemném

vyjádření Policie České republiky, Krajskélio ředitelstvi policie Plzeňského -kraje, územniho odboru
Domažlice, dopravniho inspektorátu Domažlice, č. j. KRPP-28952- l/ČJ-2019-030106, ze dne 25.02.2019,
stanovÍ

opatřením obecné povahy ve si'nyslu ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znéní
pozdějších předpisů (dále jen správaí řád") v návaznosti na ustanoveni § 77 odst. l pism. c) a odst. 5 zákona
o silničníi'n provozu následující přechocinou úpravu prov«izu na dotčených pozen'iních kmininikacícli :

Dotčené ťiscky: konmnikace: ul. Čečínská a ul. Školní ve městě Bělá iiad Radbuzou - uzavírka provozu v
ulici Škoíiii za účelem provedení stavebni činnosti při stavbě vodovodní a kanalizačni přípojky pro parc. č.
144514 - překop komunikace

Stanovené dopravní znaěení: B 1, Z2+3xS7, E 13 ,,mimo dopravní obsluhy': IP lOa, IP ] Ob a stávající DZ,
které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu zakrýt
Doba platnosti: od 20.03.20l9 do 21.03.20l9

Toto stanoveiií přechodiié úpravy provozu se vydává za íiásledujfcích podmínek:

Osazené dopravni značeni musi být v souladu s ustanovenimi zákona o provozu na pozemních
komunikacích, pJatnými souvisejícími předpisy (zákona č. 361/2000 Sb. a vyhláškou č. 294/2015 Sb.) a
zásadami (TP 66). Stanovené dopravní značky budou instalovány bezprostředné před zahájením stavebních

prací na rnístaí komunikaci. Úprava provozu, která nebude v souladu -s touto přechodnou úpravou provozu,

bude po dobu trván?í přechodné i:ipravy zneplatněna. Použité dopravni značky v retroreflexnim provedení
musi být osazeny na stabilních stojanech opatřených červeno-hílými pruhy, spodní hranou ve výšce
minimálně 0,60 m nad vozovkou, zábrana pro označení uzavírky Z2 ve výšce jeji horní hrany 1,00 m nad
vozovkou, nebo na podpěrných sloupcích opatřených nátěrem se stMdavě červeno-bílými pruhy šířky O,10 0,20 m v celkové délce min. 0,45 m, podpěrné sloupky budou uchyceny v podkladnícli deskách. Navrhovatel
zajistí, aby použité dopravní značky byly po celou dobu udržovány v plně funkčním stavu a v čistotě, a aby
byly správně umístěny a připevněny.

Toto stanovení přechodných úprav provozu na dotčených pozemních komunikacích je platné pouze spolu s
povolením uzavírky provozu, které vydá příslušný silniční správní úřad (Městský úřad Bělá n. R.).
Odůvodnění:

Zde3'sí správní orgáii staiiovil iia základě žádosti navrhovatele a souhlasného vyjádření Policie ČR výše
uvedenou přechodnou úpravu provozu na komunikacich ve městé Bělá nad Radbuzou v souvislosti s
provedením stavby vodovodní a kanalizači'n přípojky pro parc. č. k445/4. V souladu s ustanovením § 77 odst.

