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IVÍěstský úřad Domažlice
odbor dopravy

náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579
344 20 Domažlice
g.: MeDO-44096/2019-Bra
Spis: OD-6372/2019
Vyřizuje: Hana Braunová
Tel.: 379 719 227

V Domažlicich dne 02.07.2019

Oznámení veřejnou vyhláškou
opatření obecné povahy -

stmiovení přechodné iipravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Domažlice, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působnosti ve smyslu ustanovení § 77 odst. l písm. c) a odst. 5 a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 sb., o
provozu na pozemiiich komuiiikacích a o změnách některých zákoi'ui (dále jen ,,zákon o silničním provozu"),
ve znění pozdějšícli předpisči, na základé žádosti právnické osoby - Chodské yodárny a kanalizace, a. s., IČ :
49788761, Bezděkovské předm. 388, 344 78 Domažlice podané dne 25.06.2019, po předchozím písemném

vyjádření Policie České republiky, Krajskélio ředitelství policie Plzeňského -kraje, územníh'o odboru
Domažlice, dopravního inspektorátu Doinažlice, č. j. KRPP-86735-l/ČJ-2019-03(NO6, ze dne 19.06.20l9,
č.j.: KRPP-86737- l/ČJ-20 l')-030106, ze dne 19.06.20I9

stanovÍ

opatřením obecné povahy ve smyslu ustaiiovení § 173 zákona č. 500/2004 sb., správni řád, ve zněn?í
pozdějšich předpisů (dáíe jen správní řád") v i'iávaznosti na ustaiiovení § 77 odst. l písm. c) a odst. 5 zákoiia
o silničiiim provozu následující přecliodiiou úprísvu príivozu na ciotěené pozeniní komunikaci:
Dotčeiiý úsek: pozemní komunikace v k. ú. Bělá nad Radbuzou: uí. Náměstí u čp. 4? - výméiia vodovodiií
přípojky, ul. Si-nolovská u čp. 235 - stavba vodovodní a kaiializační připojky - výkopy v pozemnich
koinuiiikacích

Stanoveiié dopravní značení: C4b, Z2+3xS7, A 15, Z4a, C4a

Doba platnosti: po dobu provádění stavebních prací (ul. Náměstí: od 08.07.20l9 do 31.07.20l9, ul.
Smolovská: od 08.07.20l9 do 31.08.20l9)

Toto stanoveni přechodné úpravy provozu se vydává za následujícícli podminel«.:

Osazené dopravní značení musi být v souladu s ustanoveiiiini zákoiia o provozu na pozemiiích
komunikacicl?i, platnými souvisejícími předpisy (zákona č. 361/2000 Sb. a vyhláškou č. 294/2015 Sb.) a
zásadaini (TP 66). Staiiovené dopravní ziiačky budou instalováiiy bezpi'ostřediiě před zahájením stavebiiich
pracf na mistní komunikaci. Uprava provozu, která nebtide v souladu s touto přecliodnou úpravou provozu,
bude po dobu trvání přechodné úpravy zneplatiiěiia. Použité dopravni ziiačky v retroreflexnim pi-ovedení
nmsí být osazeny na stabilních stojanecli opatřených červeno-bílými pruhy, spodní hranou ve výšce
minimálné 0,60 m nad vozovkou, zábraiia pro označení uzavírky Z2 ve výšce její hoí'iií hraiiy ] ,00 m nad
vozovkou, nebo na podpěrnýcli slotipcícli opatřených nátěrem se střidavě červeno-bílými pruhy šířl<y O, 10 0,20 m v celkové délce min. 0,45 m, podpěrné sloupky budou uchyceny v podkladních deskách. Navrhovatel
zajistí, aby použité c'lopravní značky byly po celou dobu udržovány v plně funkčním stavu a v čistotě, a aby
byly správně umistěny a připevněny.
Odůvodnění:

Zdejši správní orgán stanovil na základě žádosti iiavrhovatele a souhlasného vyjádřen?í Policie ČR výše

uvedenou přechodiiou úpravu provozu iia pozemnícli komuiiikacich v k. ú. Běíá nad Radbuzou v so?ivislosti
s provedením stavby vodovodní a kanalizační přípojky. V souladu s ustanovením 8, 77 odst. 5 zákoiia o
siíničiiiin provozu iiedoručovaí zdejši úřad návrh opatření obeciié povahy a nevyzývaí dotčeiié osoby í<
podáváni připomiiiek iiebo iiámitek.

