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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní (dále jen „ODS“), 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 č. 361/2000 Sb.“), jako příslušný orgán státní správy ve
věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na základě
žádosti podané dne 14.07.2016 právnickou osobou: Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s., se
sídlem Na Vlečce 177, 360 01 Otovice, zast. Evou Matouškovou (dále jen „žadatel“), a po
písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského
kraje, Územní odbor Karlovy Vary, dopravní inspektorát, Závodní 386/100, 36006 Karlovy
Vary, pod č.j. KRPK-57742-2/ČJ-2016-190306 ze dne 13.07.2016 a po posouzení žádosti
s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. v návaznosti na ustanovení
§ 171 a následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpiosů
(dále jen „správní řád“)
stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici III/22127, III/22125, místní komunikace
ul. Jáchymovská v obci Ostrov, ul. Hornická v obci Ostrov z důvodu provádění stavebních
prací a uzavírky silnice III/22127, při splnění níže uvedených podmínek:

1. Přechodná úprava provozu bude provedena podle situací dodaných k žádosti, které jsou
vzhledem k velkému rozsahu dostupné k nahlédnutí na MÚ Ostrov, odobr dopravně správní
a rovněž jsou umístěny na www.ostrov.cz
2. Přechodná úprava provozu je povolena od 01.08.2016 – 9.08.2016 a 15.08.2016 –
23.08.2016.
3. Provedení a umístění svislých dopravních značek musí být v souladu s vyhláškou
č. 294/2015Sb., kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích ve znění
pozdějších předpisů a splňovat požadavky platných technických norem (ČSN EN 12899-1 a
další) a zvláštních technických předpisů (TP 65 II. vydání a TP 66).
4. Za dodržení uvedených podmínek a za náležitý stav úpravy provozu po celou dobu užití
dopravních značek odpovídá: žadatel
5. Po skončení platnosti stanovení bude přechodná úprava nep rodleně odstratněna a bude
vyzván správce příslušné komunikace ke kontrole úseku.
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6. Stanovení přechodné úpravy provozu nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně
jiné opatření správního orgánu vyžadované zvláštními předpisy.
Odůvodnění:
Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní (dále jen „správní orgán“), obdržel dne
14.07.2016 žádost právnické osoby Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s. stanovení
přechodné úpravy provozu na silnici III/22127, III/22125, Mk ul. Jáchymovská a MK ul.
Hornická v obci Ostrov z důvodu provádění stavebních prací a uzavírky na komunikaci
III/22127.
Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu bylo doloženo vyjádření PČR.
Na základě projednání a zjištění, že povolená úprava v dopravní situaci je z veřejného zájmu
únosná, byla stanovena přechodná úprava provozu, tak jak je uvedeno.
Poučení:
Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nelze podat
opravný prostředek. Ve smyslu ust. § 101a – 101d zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, je
možný přezkum u soudu. Opatření je rovněž zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový
přístup na úřední desce Městského úřadu Ostrov na www.ostrov.cz
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
Přílohy: 12 listů (vzhledem k velkému rozsahu k nahlédnutí na MÚ Ostrov, odbor
dopravně sprvání a rovněž na www.ostrov.cz)
otisk úředního razítka
Ladislav Jiskra v.r.
vedoucí odboru dopravně
správního
Vyvěšeno dne:……………………………
dne:………………………………
razítko a podpis oprávněné osoby

Sejmuto
razítko a podpis oprávněné osoby

Doručí se:
Žadatel (přímým doručením):
1. Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s.. Na Vlečce 177, 36001 Otovice
Dotčené osoby (přímým doručením):
1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p. o., Chebská 282, 356 04 Sokolov
2. Město Ostrov (OMS), Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
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Dotčené osoby (veřejnou vyhláškou):
V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu správní orgán oznamuje opatření obecné povahy
veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25
správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Ostrov a současně
bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Dotčený orgán:
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor Karlovy Vary,
dopravní inspektorát, Závodní 386/100, 36006 Karlovy Vary
Ostatní:
1. Městský úřad Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov (OMS)
2. Obecní úřad Krásný Les, Krásný Les 2, 363 01 Ostrov
3. Obecní úřad Velichov, Velichov 13, 363 01 Ostrov
4. Obecní úřad Vojkovice, Vojkovice 57, 362 73 Vojkovice
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