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PODMÍNKY, ZA KTERÝCH LZE PROVÉST STANOVENÉ PŘECHODNÉ, ÚPRAVY PROVOZŮ NA
DOTČENÝCH POZEMNÍCH KOMUNIKA(jCH:

a) Veskeré dopravní značky a zařízeni, které budou v rámci označení předmětných pracovních misí použity,
musí svým provedením odpovídat příslušným ustanoverrím zákoiia v návaznosti na vyhlášku
č. 294/20 15 sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu
iia pozemních komunikacích, ve znění pozdí:jšfch předpisů, a na související předpisy.
b) Přechodné dopravní značení a zařizení v rámci označení předmětných pracovních mist, jež je potřebné
pouze v pracovní době, musí být v mimopracovni době zrušeno.

c) Stanovené přechodné dopravní značení a zařízení doícených úseků pozemních komunikac.í musí být
v připadě potřeby odpovidajicim způsobem aktualizováno v souladu s postupem prací na předmětných
pracovn?ích místech a bezprostřediiě po jejich ukoiičeni (stavby) musí být neprodleně zrušeno.
d) Při iiistalaci staiiovených dopravních značek a zařizení budou dodržována ustanovení ,,Zásad pro
přechodné dopravni ziiačeni iia pozei'nnich komunikacích" - technické podiníiiky TP 66.
e) Stanovené dopravní značky budou provedeny výhradně jako reÍlexni třídy minimálně R í podle
příslušných platných ČSN.
f) Navrhovatel zajisti odbornou instalaci stanoveného dopraviiího značeni.
g) Případné trvalé dopravní značky připadně zařízerú, které by byly se stanovenýin přechodi'yým dopravním
ziiačením v rozpom, budou dočasiiě ziieplatněny.

Doba platnosti tohoto stanoveni přechodiiých úprav provozů iia pozemních komunikacich: od: 30.04.20l9
do: 31.05.2019.

Odůvodnění:

Zdejši správní orgán obdržel návrh společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a.s., Domažlice iia stanovei'ií
přechodiiých úprav provozu na dotčených místních komunikacich ve: iněstě Bělá nad Radbuzou za účelem:
ad ] ) provádění výkopu ve vozovce dotčené místní komuiiikace v souvislosti se stavbou kanalizačni přípojky
a stavbou vodovodni přípojky pro pozemek parc. č. 1678 a ad 2) prováděiií výkopu ve vozovce dotčené
místní komunikace v souvislosti se stavbou kanalizačn?í přípojky a stavbou vodovodní připojky pro pozemek
parc. č. 3182/3.

Při provádění uvedeiiých prací ve vozovkách dotčených mistních komunikaci musi být zajišténa bezpeči'iost
a plynulost prosiozů v dotčených úsecich zájmových i'níst+iích komunikací, což bylo dáno jako koiikrétni a
opodstati'+ěný důvod pro daná omezenf pí'ovozů v dotčených úsecích zá3mových místních komunikací.
Stanovení přechodiiých úprav proyoz;u iia dotčených pozemnich komunikacích, jde-li o světelné signá]y,
příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim
iiebo jiiié dopraviií ziiačky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy
provozu na pozemiiich komunikac,ích se dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona realizuje formou opatření obecné
povahy ve smysíu ustanovení § 171- I 74 spi'ávního řádu.

Toto stanovení přechodi'iých úprav provozů na zájmových pozemních komunikacich obsahuje i jiiié než
uvedené druhy dopravních značek, přičeinž zdejši správni orgán se z důvodu celkové přehlednosti daných
dopraviiich opatření a v rámci efektivity svých správních postupů (procesní ekonomie) rozhodl je zahrnout
do tohoto opatřeni obecné povahy.

K návrhu byla přiložena grafická příloha - l x kopie grafického obecného schématu staiioveiiých
přechodných úprav provozu iia dotčei'ié pozemní komunikaci, přičemž však toto grafické schéma zdejší
správni orgáii upravil - individuálně konkrétiiě přizpůsobil pro obě předmétná pracovní ínísta..

Zdejší správní orgán ve smysíu ustanovení § 77 odst. 3 zákona projediial předmětný návrh přechodných
úprav provozů na zájmových pozemn?ích komunikacich s Policii České republiky, Krajským ředitelstvím
poíicie Pízeňského kraje, úzeinním odborein Domažlice, dopravním inspektorátem Domažlice. Ve svých
vyjádřenich daný příslušný orgán policie vyjádřil souhlas s daným návrhem předmětných přechodných
úprav provozů iia dotčeiiých pozei'miích komuiiikacích.

