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ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ
Oddělení registrací, dopravy a komunikací
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Č.j.:

OSČ/116340/2019/PP
MmM/117232/2019/OSC/PP

VYŘIZUJE:
TEL.:
IP TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Ing. Petr Plachý
476 448 225
474 771 225
476 702 841
Petr.Plachy@mesto-most.cz

MOST DNE:

29.10.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
Magistrát města Mostu, odbor správních činností, jako příslušný orgán státní správy ve věcech
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle § 124 odst. 6 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona a v souladu
s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“),

stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích,
spočívající v
prodloužení termínu dočasného osazení přechodného dopravního značení a zařízení:
v přesné specifikaci a umístění dle původní výkresové dokumentace
v místě:

silnice č. II/255 mezi obcemi Lišnice (Nemilkov), Polerady, Volevčice

z důvodu:

rekonstrukce povrchu silnice

termín:

od 31.10.2019 do 18.11.2019

Toto Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky.
Výrobu a osazení přechodného dopravního značení bude zajišťovat žadatel SILNICE GROUP a.s.,
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, v dohodě s majetkovým správcem pozemní komunikace
tj. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí.
Osazení bude provedeno až po nabytí účinnosti navrhovaného Opatření obecné povahy.
Přechodná úprava provozu bude provedena dle předloženého návrhu, který je nedílnou součástí
vydaného stanovení. Veškeré dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno na komunikacích
podle příslušného schématu z TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních
komunikacích, a v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů, a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu
na pozemních komunikacích. Provedení a rozměry dopravních značek a dopravních zařízení budou
odpovídat ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení a TP 66 Zásady pro přechodné dopravní
značení na pozemních komunikacích.
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Dopravní značky budou v základních velikostech s retroreflexním povrchem. Svislé dopravní
značení bude osazeno na samostatných sloupcích, opatřených červenobílým nátěrem. Sloupky
budou umístěny po pravé straně vozovky ve směru jízdy. Spodní hrana dopravní značky musí být
ve výšce minimálně 60 cm nad vozovkou (krajnicí, chodníkem). Pracovní prostor musí být oddělen
a mimo něj nesmí být umístěna žádná zařízení ani nesmí stát žádná vozidla. Dopravní značky
a dopravní zařízení musí být ve funkčním stavu, udržovány v čistotě, správně umístěny a dobře
připevněny. Po ukončení prací bude přechodné dopravní značení a zařízení okamžitě odstraněno
a bude obnoven původní silniční provoz.
Za osazení, údržbu a snesení dopravního značení zodpovídá SILNICE GROUP a.s., Na Florenci
2116/15, 110 00 Praha 1, IČ 622 42 105, Ing. Petr Martínek, tel: 724 539 022.
Výkresová dokumentace dopravního značení je k dispozici k nahlédnutí na odboru správních
činností, v kanceláři č. 359, v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin a v úterý a ve čtvrtek
od 8:00 do 14:00 hodin, a to po předchozí telefonické domluvě (tel.: 476 448 225).

Odůvodnění
Na základě předložené žádosti SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1,
IČ 622 42 105, ze dne 23.10.2019, o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích dle § 77 odst. 1) písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, a po souhlasu Policie ČR, Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, dopravního
inspektorátu ze dne 21.10.2019 resp. 16.9.2019 resp. 6.8.2019, čj.: KRPU-137988-1/ČJ-2019040806, byl dán návrh k umístění výše uvedeného přechodného dopravního značení.
V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona se dnešním dnem
stanovuje přechodná úprava provozu na silnici č. II/255 mezi obcemi Lišnice, Polerady,
Nemilkov, v přesné specifikaci a umístění dle vložené a orazítkované výkresové dokumentace.

Poučení
V souladu s § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, nelze proti opatření obecné
povahy podat opravný prostředek.
Opatření obecné povahy je vyvěšeno na dobu 15 dnů.

Jaroslav Mareš
vedoucí odboru správních činností
(opatřeno elektronickým podpisem)
Na úřední desce vyvěsí:
Magistrát města Mostu, Radniční 1/2, 434 69 Most
Obecní úřad Lišnice, Lišnice 42, 434 01 Most
Obecní úřad Polerady, Polerady 15, 434 01 Most
Obecní úřad Volevčice, Volevčice 22, 434 01 Most
Po nabytí účinnosti obdrží k realizaci:
SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Po nabytí účinnosti obdrží na vědomí:
Policie ČR, Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, Václava Řezáče 224, 434 75 Most
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí 3
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