
KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, Česká republika

Číslo jednací: 1082/DS/17-2

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

 

      Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „krajský 
úřad“), podle § 124 odst. 4 písm. b) 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 silnici I. třídy, na základě žádosti podané dne 
15.5.2017 právnickou osobou EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod 
Karlovy Vary, se sídlem Sedlecká 72, PSČ 360 02 Karlovy Vary, IČO: 452 74 924, zastoupené 
panem Ing. Lukášem Dorkem, nar. 12.10.1986, bytem Lipová 1195, PSČ 362 21 Nejdek, tel.: 
731 644 841 (dále jen „žadatel“), a po písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR, 
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Odbor služby dopravní policie Karlovy Vary, 
Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary - Dvory, pod č.j.: KRPK-28719-2/ČJ-2017-1900DP ze 
dne 12.4.2017 a po písemném vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Karlovy Vary, a 
dále po posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 
Sb. v návaznosti na ustanovení § 171 a následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici I/6 v km staničení 161,725 – 164,438, pro 
opravu povrchu silnice I/6 v úseku od konce mostu ev.č. 6-074F – za nadjezd ev.č. 6-074G, 

v okrese Cheb:
- dle schváleného situačního plánku Policií ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského 

kraje, Odbor služby dopravní policie Karlovy Vary ze dne 12.4.2017, pod č.j.: KRPK-28719-
2/ČJ-2017-1900DP,

- dle ověřeného situačního plánku č. 1082/DS/17, který je nedílnou součástí tohoto 
opatření

Platnost přechodné úpravy: od 1.6.2017 do 9.9.2017.

Důvod: provádění stavebních prací – oprava povrchu silnice I/6 
v km staničení 161,725 – 164,438, v úseku od konce 
mostu ev.č. 6-074F – za nadjezd ev.č. 6-074G, v okrese 
Cheb.

Podmínky:

1. Nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy je ověřený situační plánek č. 1082/DS/17, 
dle kterého bude přechodná úprava realizována.
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2. Provedení a umístění svislých dopravních značek, vodorovných dopravních značek a 
dopravních zařízení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádí 
zákon o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a splňovat 
požadavky platných technických norem a zvláštních technických předpisů.

3. Za dodržení uvedených podmínek a za náležitý stav přechodné úpravy provozu po celou 
dobu užití dopravních značek odpovídá žadatel.

4. Stanovení přechodné úpravy provozu nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně 
jiné opatření správního orgánu vyžadované zvláštními předpisy.

5. Provoz na silnici bude vždy v jednom pruhu zachován s minimálním průjezdem v šíři 3,00 
m. 

Odůvodnění:

Krajský úřad obdržel dne 16.5.2016 žádost právnické osoby EUROVIA CS, a.s., odštěpný 
závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, se sídlem Sedlecká 72, PSČ 360 02 Karlovy 
Vary, IČO: 452 74 924, zastoupené panem Ing. Lukášem Dorkem, nar. 12.10.1986, bytem 
Lipová 1195, PSČ 362 21 Nejdek, tel.: 731 644 841, o stanovení přechodné úpravy provozu na 
silnici I/6 v km staničení 161,725 – 164,438, v úseku od konce mostu ev.č. 6-074F – za nadjezd 
ev.č. 6-074G, v okrese Cheb. Pro opravu povrchu silnice I/6 v úseku od konce mostu ev.č. 6-
074F – za nadjezd ev.č. 6-074G, v okrese Cheb, byla zpracována na základě předložené 
projektové dokumentace, k akci: „I/6 od konce mostu ev.č. 6-074F – za nadjezd ev.č. 6-074G“. 
K žádosti byl doložen souhlas Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, 
Odbor služby dopravní policie Karlovy Vary, č.j.: KRPK-28719-2/ČJ-2017-1900DP ze dne 
12.4.2017 s návrhem dopravního značení včetně schématu dopravně bezpečnostního opatření a 
po písemném vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Karlovy Vary.

Poučení:
Dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný 
prostředek. Opatření obecné povahy nabývá dle § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. účinnosti 
pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

V Karlových Varech dne 18.5.2017

(otisk úředního razítka)

Mgr. Vladimír Malý
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství elektronicky podepsáno
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Vyvěšeno dne: …………………….…………… Sejmuto dne: …………………….……………
   razítko a podpis oprávněné osoby  razítko a podpis oprávněné osoby

Doručí se:

Žadatel: (přímým doručením):
- EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 

02 Karlovy Vary 5

Dotčené osoby (veřejnou vyhláškou):

V souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy správní orgán oznámí 
veřejnou vyhláškou; opatření obecné povahy zveřejní též na úředních deskách obecních úřadu v obcích 
jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.

Dotčený orgán:

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Odbor služby dopravní policie 
Karlovy Vary, Závodní 388/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

Ostatní:

- Městský úřad Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

- Obecní úřad Pomezí nad Ohří, Pomezí nad Ohří č.p. 18, 350 02 Cheb

se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení o návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení 
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na své úřední desce na dobu nejméně 15 
dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu.
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