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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu
na pozemních komunikacích podle § 124 odst. 6) a ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě návrhu společnosti ELČI s.r.o., IČ: 263 69 818, Lidická 419/10, 351 01
Františkovy Lázně, na stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnici II. třídy č. 606 (dále
jen „silnice II/606“) umístěné na p.p.č. 167/7, k.ú. Tůně, obec Pomezí nad Ohří, v místě realizace stavby „VO Tůně, nové
veřejné osvětlení s 21 ks novými světelnými body a podzemní kabelovou napájecí soustavou na pozem.p.č. 167/7 a 203
v k.ú. Tůně, obec Pomezí nad Ohří“ v km cca 35,358 - 36,063, po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu
Policie ČR, dopravního inspektorátu PČR Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje ze dne 10.10.2016
pod č.j.: KRPK-455-509/ČJ-2016-190206, v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a §§ části
šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
stanoví přechodnou úpravu provozu
na silnici II/606 umístěné na p.p.č. 167/7, k.ú. Tůně, obec Pomezí nad Ohří,
v rozsahu:
Na silnici II/606 v km cca 35,358 - 36,063 (v místě pokládky zemního kabelového vedení veřejného osvětlení) dojde
k dočasnému umístění dopravních značek a dopravního zařízení: A 15 „Práce na silnici“ ve vzdálenosti 300 metrů před
pohyblivým pracovním místem; B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost 70 km/hod“ a B 21a „Zákaz předjíždění“
ve vzdálenosti 200 metrů před pohyblivým pracovním místem; B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost 50 km/hod“
ve vzdálenosti 100 metrů před pohyblivým pracovním místem; B 26 „Konec všech zákazů“ za pohyblivým pracovním
místem, v obou směrech jízdy. Pohyblivé pracovní místo, o úseku kratším 200 metrů, bude označeno dostatečným
počtem směrovacích desek Z 4a „Směrovací desky se šikmými pruhy se sklonem vlevo“.
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Provedení a umístění dopravního značení: Přenosné dopravní značky budou provedeny jako retroreflexní, upevněny
spodním okrajem ve výšce min. 0,60 m nad úrovní vozovky na červenobíle pruhovaném podpěrném hliníkovém nebo
ocelovém sloupku ukotveném do podkladní desky schváleného typu za dodržení průjezdního prostoru. Červené a bílé
pruhy na podpěrných sloupcích musí být provedeny z retroreflexní fólie nejméně třídy R΄ 1 o šířce 0,10 – 0,20 m.
Důvod: realizace stavby „VO Tůně, nové veřejné osvětlení s 21 ks novými světelnými body a podzemní kabelovou
napájecí soustavou na pozem.p.č. 167/7 a 203 v k.ú. Tůně, obec Pomezí nad Ohří“
Termín přechodné úpravy provozu: od 04.11.2016 do 30.11.2016
Odpovědná osoba: Jiří Hrabě, tel.: 777 910 135
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Další podmínky:
1. Osazení dopravních značek a dopravního zařízení bude provedeno v souladu s ustanoveními zákona
o silničním provozu a vyhlášky MD č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích a bude splňovat požadavky souvisejících předpisů a norem za využití „TP 66 Zásady
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ schválených Ministerstvem dopravy
pod č.j. 21/2015-120-TN/1.
2. Stávající dopravní značky, které by byly v rozporu s touto přechodnou úpravou provozu, budou předepsaným
způsobem dočasně zneplatněny.
3. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je stanovena na dobu nezbytně nutnou v období
povoleného zvláštního užívání silnice II/606 prováděním stavebních prací v km cca 35,358 - 36,063.
Po ukončení prací souvisejících s pokládkou zemního kabelového vedení veřejného osvětlení během realizace
stavby „VO Tůně, nové veřejné osvětlení s 21 ks novými světelnými body a podzemní kabelovou napájecí
soustavou na pozem.p.č. 167/7 a 203 v k.ú. Tůně, obec Pomezí nad Ohří“ bude přenosné dopravní značení
a zařízení neprodleně odstraněno.
4. Instalaci dopravního značení provede odborně způsobilá právnická nebo fyzická osoba dle grafické přílohy,
která je nedílnou součástí stanovení.
5. Stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích nejsou dotčena ustanovení §§ 24 a 25
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o pozemních komunikacích“) a ustanovení §§ 39 a 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích nenahrazuje
povolení omezení obecného užívání pozemních komunikací uzavírkou, povolení zvláštního užívání pozemních
komunikací ani jiná rozhodnutí, souhlas, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního
úřadu vyžadované zvláštním předpisem.
Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud
si to vyžádá veřejný zájem.

Odůvodnění
Dne 19.10.2016 požádala společnost ELČI s.r.o., IČ: 263 69 818, Lidická 419/10, 351 01 Františkovy Lázně, Městský
úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný silniční správní úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona
o pozemních komunikacích, o povolení zvláštního užívání části silnice II/606 umístěné na p.p.č. 167/7, k.ú. Tůně, obec
Pomezí nad Ohří, prováděním stavebních prací v km cca 35,358 - 36,063 (výkop v příkopu o délce 444 bm, výkop
v krajnici o délce 261 bm a umístění 21 ks stožárů) dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích,
z důvodu výstavby veřejného osvětlení v rámci stavby „VO Tůně, nové veřejné osvětlení s 21 ks novými světelnými body
a podzemní kabelovou napájecí soustavou na pozem.p.č. 167/7 a 203 v k.ú. Tůně, obec Pomezí nad Ohří“. Žádost byla
doložena návrhem na stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/606 v km cca 35,358 - 36,063 (v místě realizace
stavby „VO Tůně, nové veřejné osvětlení s 21 ks novými světelnými body a podzemní kabelovou napájecí soustavou
na pozem.p.č. 167/7 a 203 v k.ú. Tůně, obec Pomezí nad Ohří“), spočívající v dočasném umístění dopravních značek
a dopravního zařízení: A 15 „Práce na silnici“ ve vzdálenosti 300 metrů před pohyblivým pracovním místem; B 20a
„Nejvyšší dovolená rychlost 70 km/hod“ a B 21a „Zákaz předjíždění“ ve vzdálenosti 200 metrů před pohyblivým
pracovním místem; B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost 50 km/hod“ ve vzdálenosti 100 metrů před pohyblivým pracovním
místem; B 26 „Konec všech zákazů“ za pohyblivým pracovním místem, v obou směrech jízdy. Pohyblivé pracovní místo,
o úseku kratším 200 metrů, bude označeno dostatečným počtem směrovacích desek Z 4a „Směrovací desky se
šikmými pruhy se sklonem vlevo“.
Návrh na stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/606 byl doložen stanoviskem dotčeného orgánu, kterým je při
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích policie, jde-li o silnice. Dopravní inspektorát
Policie ČR Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, ve svém stanovisku č.j.: KRPK-455-509/ČJ-2016-190206
ze dne 10.10.2016 souhlasí s navrženým dopravním opatřením.
Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním
provozu nedoručuje návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení
Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2
správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného
řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření obecné povahy.
Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu. Tento dokument musí být vyvěšen
na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
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Vztahuje-li se stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích k provozu v zastavěném území obce,
opatření obecné povahy se v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu zveřejní i na úřední desce
obecního úřadu dotčené obce. Opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním
provozu nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

„OTISK RAZÍTKA“

Ing. Jaroslav Šinka v.r.
vedoucí odboru stavebního
a životního prostředí

Příloha
grafické schéma dopravního opatření

Vyvěšeno dne……………………………..

Sejmuto dne……………………………..

Razítko správního orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu a podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení
a sejmutí.

V elektronické podobě zveřejněno od:………………………………

zveřejněno do:……………………………

Razítko správního orgánu a podpis oprávněné osoby potvrzující elektronické zveřejnění dokumentu.

Toto opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne……………………………..

Rozdělovník
Městský úřad Cheb, odbor organizační – k vyvěšení na úřední desce
Obecní úřad Pomezí nad Ohří – k vyvěšení na úřední desce
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