Městs}eý úřaď Estn*v
odtlor dopravně správní
Jáchymovská 1' 36301 ostrov

naše č'j.: MěÚo/7433 Do17 l oDs/KgE
spisová značka : MěUo l 5 533 /20 1'l l02.loDŠ/1<uE'
rYřizuje/t€lefotr : Kunoyá]354 2?4 9 5"l
datum:15.01.2017

vEŘEJNÁ vVH{',ÁŠKÁ
0patření obecné povahy
stanovení přechodnó úpralry provozu na pozernní krrmanikaci
Městský úřad ostrov' odbr:r dopravně správní (dále.jen

podle $ l24 odst- ó zr&ona č. 361l20a0
''oDS"),
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách někteďch Z'ákonů' ve zrrění pozdějších předpisů

(dále jen ,,zákon č. 361/2000 sb.")' jako příslušný organ státní spráry ve věcech stanovení místní a
přechodné úprav1' provozu na pozemních komuníkacích - na místrríkomunikaci' na zíkladě žádosti
podané dne 24.02.2017 právnickou osobou Vodrámy a kana\ízace Karlovy Vary. a' s', se sídlem
Studentská 328/64,360 07 Karlolry Vary. lČ: 49'l89228, provoz vodovodů 04,3630l ostrov, Zast. na
zi'kJ.rdě plné moci ze dnc l]'05.2009 pancm Michalem Petrem (dále jen ..Žadatel''), a po piscmném
q'jádřeni pÍíslušlrehoorgánu Policic CR, í'rajskéředitelství policie Karlovarského krajc' UzennÍ odbor
Karloly Vary, doprar,ní inspektorát, Závodní 38ó1100, 3600ó Karlor.y Vary, pod čj. KRPK_3Z11-26/ČI2016-190306 ze dne 15'01'2016 a po posouzení žádostl' s ustanovením $ 77 odst. 1 písm. c) a odst.5
úkona ě.361/2000 Sb. v návazlosti na ustanovení $ l71 a následující části šestézíkona č' 500/2004 Sb.'
správní řád, ve zrění pozdějších předpiosů (dále jen,,sprání řád")

stanovuje přecbodnou úpravu provozu na siluicích II. a IIl. třídy a místnich komunikacích ve
správnim územíměstského úřadu Ostrov, jako obecniho úřadu obce s rozšířenou působnost{
z důvodu provádění slavcbních prací při opakovaných pracech na baváriích vodovodu a
k'analizace' pň splnění nížeuvedenýcb podnínek:

1. Přechodná úprava provozu bude provedena podle situací' které jsou nedílnou součástítohoto
stanovení, kdy se jedná o schémaťa TP 66: v obci č. B/1' Bl2, B/3' Bl4, B/1, Bl9, Bl10, B/|4.1,
Bl14.2' Bl14.3' B/24' B/25.1, Bl25.2' B/z5.3 a 8/26 - B/4' Bl7; mimo obec ě. C/1, C/2' C/3, C/4,
C/7' ClI1, Cllz, C/I3' C/l4 s tím, že snižováni rychlosti mimo otrec bude po límitech 70km,h a
50km,t.

2" Přechodná úprava provozu je povolena od účinnostiopatření obecné povahy do 31-12.2017 a to
pouze při oznaěoviání pracor.ních míst s dobou kratšínež 1 den nebo přestavbou DZ během 1
pracovní směny.

umístění svislých dopravních značek nusí bý v souladu s v.vhláškou č'294lz015sb.,
ákon o pIovozu na pozemních konrunikacích ve znění poz.dějšíchpředpisů a
splňovat požadavky platných technických norem (ČSN EN l2899-l a další-)a zvláštních réchnických
předpisů (TP 65 II. vydání a TP 6ó).

3' Provedení a

kterou se provádí

4. Za dodtženíuvedcných podmínek a za náležitý stav úplavy p.ovozu po ceIou dobu užitídopravních
anaěck odpovídá; při havá'iích na kanalizraci p. Radomil Dietl, tel 602835 474' při havríriíchna
vodovodu p. Petr Kadeřábek, tel.'l24 270 136

5. Po skončeníplatnosti stanovení bude přechodná riprava neprodleně odsťatněna a bude vyzván
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správce příslušnékomunikace ke kontrole úseku.

6. Stanovení přechodné írpraly provozu nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzelí, případně jiné
opatření správního orgánu lyžadovanó zviáštními předpisy.

odůvodnění:
Měsls].ý úřad Ostrov, odbor dopravně správní (dálejen ,,správní orgán"), obdrŽel dne 24 'O2.2.01"] žádost
právnické osoby Vodárny a kanalizace Karlory Vary, a' s. stanovení přechodné úprary provozu na
silnicích Il' a Iu. třídy a místníchkomunikacích z důvodu provádění stavebnich prací na opravě

vodovodu a kanalizace.

Žádost o stanovení přechodné úprar'y provozu bylo doloženo vyjádření PČR'

Na zá*ladě projednání a zjištění,že povolená úprava v dopravní situaci je z veřejnóho ájmu
byla stanovena přechr:dná úprava provozu, takja}je uvedeno.

únosná,

Poučení:
Proti opatření obecné povaiy dle $ 173 odst. 2 zÍl<ona č. 500/2004 Sb., sprálrrí řád' nelze podat opravný
prostředek. ve smyslu Bst. $ 101a _ l0ld zrÍkona ě. l50l?002 Sb', soudní řád správní, je možný přezkum
u soudu. opa6eni je rovněž zveřejněno způsobem umožňujícímdálkovy přístup na úřední desce
Městského úřadu osffov na www.ostrov.cz
opatření obecné povahy

nab;ývá úěinnosti pádm dnem po ryvěšení.

Přflohy: 2l listů

Vyvéšeno dne:..... '
ítko a podpis oprár.něné osoby

Sejmuto dne:........

razítko a podpis op.á\Ťlěné osoby

raz

Doručíse:
Žad ztel (pÍimým doručen ím) :
Vodámy a kanalizace a. s., Studentská 328164,360 07 Karloly Vary

sotčenéosoby (přímým doručením):
1. Město ostfov. Jác}rymovská l' 363 0t ostrov (oMS)
2' Město Ab€damy, Y itězná 3, 362 35 Aberamy
3' Město BožíDar, BožíDat 1,362 62 BožíDar
4. obec Doupovské llladiště, Lvčtny 1' 362 72 Doupovské }{radiště
5. obec Hájek' Háiek 68'363 0l ostrov
6' Město Horoí Blatn{ Nám. sv. Vavřince 1,362 3'l HomíBlatná
7- Město l{Íoznětín, Krušnohorské náměsti l,362 33 řřoznětín
8' Město Jách).mov" náměstí Repubhky 1,362 51 Jáchymov
9. obec Krasný Les, Krásný Les 2,3ó3 01 ostrov
Jáchymovská
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10. obec Merklín, Merklín 6' 362 34 Merklín
1I' obec Penrink, T. G' Masaryka 1, 362 3ó Pernink
12. obec Potůčky,Potůčý58,3ó2 38 Potůčky
l3. obec Stráž nad ohří, StráŽ nad ohří 2l 363 0l ostrov
'
14. Obec Velichov, Velichov 13,363 0l Ostrov
15. Obec Vojkovice, Vojkovice 57,362'13 Vojkovice
1ó' Krajská správa a údržbasilnic Kar'lovarského kaje, p. o., Chebská 282, 356 04 Sokolov

Dotčenéosoby (veřejnou vyhláškou):
V souladu s s 173 odst. 1 správnílro řádu správní orgán oznanuje opatření obecné povahy veřejnou
vybláškou- Doručeníveřejnou lryhláškou 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 umožňujícímdáikoaý přístup.

Dotčený orgán:
Polície ČR, Krajské ředitelství policie Karlovalského kraje, Územní odbor Karloly Vary, dopravní
inspektonít, Závodní 386/100' 360 06 Karloly Vary

ostatní:
l.
2.
3.
4'
5.
6'

7.
8.

9'

Městshý uřad ostrov, Jáchymovská 1, 3ó3 01 oshov (oMS)
Měs1shý úřad Abertuny, Y ítě'má 3,362 3 5 Abertamy
Městshý úřad Dar, BoŽí Dar |, 362 6? BoŽí Dar
obecní úřad Doupovské l{radiště, Lučiny 1, 362 72 Doupovské řkadiště
obecni úřad Hájek, Hájek 68,363 0i ostrov
Městslcý úřad Horní Blatná, Nám" sv. Vavřince l , 362 37 Homí Blatná
Městský ďad Hroznětín, Krušnohorské nriměstí 1, 362 33 Hroznětín
Městsky úřad Jáchymov, nráměsti Republiky 1,3ó2 51 Jách1rnov
obecní úřad Krásný Les, Kísný Les 2,3ó3 01 oshov

10' obecní úřad Merklín, Merklín 6, 3 62 34 Merk|ín
1. obecní úřad Pemink, T. G. Masaryka 1, 362 36 Pemink
l2. obecní úřad Porr:čky' Potůči'758' 362 38 Potůčky
13. obecní úřad StÍáŽ nad ohří, Sfu& nad ohří 21' 363 01 ostrov
14. obecni úřad Velichov, Velichov 13,3ó3 01 ostrov
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15. obecni úřad Vojkovice, Vojkovice 57, 362 73

Jáchymovská 1,

Yojkovíce
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