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VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ

OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle §
124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů,
stanoví
v souladu s ustanovením § 77 odst. 1) písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, po předchozím písemném vyjádření Policie ČR,
KŘPP, ÚO Klatovy, DI ze dne 11.03.2020, pod č.j. KRPP-31382-1/ČJ-2020-030406 přechodnou
úpravu provozu na silnici II/188, v úseku dle doložené situace.
Stanovené dopravní značení:
- obousměrně bude na silnici II/188 osazeno toto dopravní značení:
• DZ č. A 15 („Práce“)
• DZ č. B 20a („Nejvyšší dovolená rychlost – 70“)
• DZ č. B 20a („Nejvyšší dovolená rychlost – 50“)
• DZ č. B 20b („Konec nejvyšší dovolené rychlosti“)
- dopravní značení a zařízení bude umísťováno dle odsouhlaseného DIO
Důvod stanovení přechodné úpravy provozu:
- zajištění bezpečnosti při provádění části stavby s názvem „REKO VTL Horažďovice II – TU“,
která bude realizována v blízkosti dotčené pozemní komunikace
Platnost stanovené přechodné úpravy provozu:
- od 23.03.2020 do 31.05.2020
Další podmínky k provedení přechodné úpravy provozu:
1.) Veškeré dopravní značky musí svým provedením odpovídat příslušným ustanovením zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti
na vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a
úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, na související předpisy a na platné ČSN.
2.) Při osazování přenosného dopravního značení a zařízení bude postupováno v souladu s TP-66
(Zásady pro označování pracovních míst na pozemní komunikaci) a TP-65 (Zásady pro dopravní
značení na pozemních komunikacích).
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3.) Přenosné dopravní značky budou umístěny spodním okrajem ve výšce nejméně 0,60 m nad
úrovní vozovky.
4.) Použité dopravní značky budou provedeny výhradně jako retroreflexní třídy minimálně 1 dle
platné ČSN a budou osazeny buď na podpěrných sloupcích opatřených nátěrem se střídavě
červeno-bílými pruhy šířky 0,10 – 0,20 m. Délka barevné úpravy bude min. 0,45 m. Podpěrné
sloupky budou uchyceny v podkladních deskách.
5.) V případě, že si situace v místě prací z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu vyžádá
zastavování vozidel (krátkodobá nepřehlednost úseku v důsledku pohybu stavebních mechanismů
apod.) použije zhotovitel náležitě poučené a předepsaným způsobem vybavené zaměstnance ve
smyslu § 79 odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
6.) Přenosné dopravní značení bude vždy po ukončení pracovní doby na staveništi odklizeno.
Odůvodnění:
Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, obdržel dne 11.03.2020 žádost právnické osoby
GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, o stanovení přechodné úpravy
provozu na silnici II/188, v úseku dle doložené situace, z důvodu zajištění bezpečnosti při
provádění části stavby s názvem „REKO VTL Horažďovice II – TU“, která bude realizována
v blízkosti dotčené pozemní komunikace.
Žádost byla doložena těmito podklady:
- návrh stanovení přechodné úpravy provozu:
• grafická část – DIO
- vyjádření Policie ČR, KŘPP, ÚO Klatovy, DI, č.j.: KRPP-31382-1/ČJ-2020-030406
Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy posoudil předložený návrh přechodné úpravy provozu
na silnici II/188, v úseku dle doložené situace, a jelikož byly splněny zákonem požadované
podmínky pro stanovení přechodné úpravy provozu, dospěl k závěru, že vydá toto opatření obecné
povahy.
Poučení:
Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád proti opatření obecné povahy nelze podat
opravný prostředek.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky
Milada Kotišová
oprávněná úřední osoba
odboru dopravy
Městský úřad Horažďovice zajistí vyvěšení této vyhlášky na úřední desce městského úřadu po
dobu 15 dnů a zároveň zajistí její zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:
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Obdrží:
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
Policie ČR, KŘPP, ÚO Klatovy, DI, Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy
Městský úřad Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice - k vyvěšení
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