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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy, jako příslušný správní úřad ve smyslu § 124 odst. 6 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o
silničním provozu“) na základě podané žádosti, po předchozím vyjádření Policie České republiky
Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje dopravní inspektorát Sokolov a v souladu
s ustanovením § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“) stanovuje opatřením obecné povahy
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
podle § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5, zákona o silničním provozu, na základě podané žádosti Správou
majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o., IČO: 25233556, Chebská 697/19, 357 51 Kynšperk nad Ohří ze
dne 27. 8. 2018 a po předchozím vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje, DI Sokolov, čj. KRPK-61970/ČJ-2018-190906 ze dne 8. 8. 2018 v katastrálním
území Štědrá, sil. č. III/00632 v úseku km 1,050 – 1,208.
Důvod: výkopové práce – uložení zemního kabelového vedení VO
Stanovená úprava provozu je vázána na následující podmínky:
- umístění přechodného dopravního značení bude provedeno dle ověřené a schválené situace, která
je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy,
- termín od: 1. 10. 2018 nejdéle do 30. 10. 2018
- za údržbu a náležitý stav dopravního značení odpovídá žadatel,
- provedení a umístění přenosného dopravního značení musí být v souladu s ustanovením zákona o
silničním provozu, vyhlášky 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na
pozemních komunikacích a splňovat požadavky zvláštních předpisů TP 66 Zásady pro označování
pracovních míst na pozemních komunikacích
- stanovení přechodné úpravy provozu nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné
opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.
Odůvodnění
Dne 27. 8. 2018 byla podána žádost Správou majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o., IČO: 25233556,
Chebská 697/19, 357 51 Kynšperk nad Ohří, o stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci č.
III/00632 v úseku km 1,050 – 1,208 v katastrálním území a obci Štědrá. K žádosti bylo doloženo písemné
vyjádření a situace odsouhlasená a ověřená Policií České republiky Krajské ředitelství policie

Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát Sokolov pod čj. KRPK-61970/ČJ-2018-190906 ze dne 8. 8.
2018. Přechodné dopravní značení bude osazeno z důvodu omezení obecného užívání komunikace pro
výkopové práce spojené s uložením zemního kabelového vedení VO.
V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu příslušný správní úřad nedoručuje
návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.
Poučení
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky ustanovení §
77 odst. 5, zákona o silničním provozu.
Dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný
prostředek.
Sokolov dne 10. 9. 2018
„otisk úředního razítka“
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V elektronické podobě je opatření obecné povahy zveřejněno na elektronické vývěsce Města Sokolov, na
adrese: www.sokolov.cz

