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VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ

OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle §
124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů,
stanoví
v souladu s ustanovením § 77 odst. 1) písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, po předchozím písemném vyjádření Policie ČR,
KŘPP, ÚO Klatovy, DI ze dne 03.07.2018, pod č.j. KRPP-87793-1/ČJ-2018-030406 přechodnou
úpravu provozu na místní komunikaci ul. Strakonická v obci Horažďovice.
Dotčená pozemní komunikace:
- místní komunikace ul. Strakonická inv.č. 3c-08 na p.p.č. 2675/1 v k.ú. Horažďovice
Stanovené dopravní značení a dopravní zařízení:
- dopravní značení a zařízení bude provedeno následovně:
• obousměrně bude osazeno DZ č. A 15 („Práce“) + B 20a („Nejvyšší dovolená rychlost - 30“)
• pracovní místo bude vymezeno směrovacími deskami Z 4 a, Z 4 b.
Důvod stanovení přechodné úpravy provozu:
- přepojení dešťové kanalizace
Platnost stanovené přechodné úpravy provozu:
- od 09.07.2018 do 31.08.2018
Další podmínky k provedení přechodné úpravy provozu:
1.) Veškeré dopravní značky musí svým provedením odpovídat příslušným ustanovením zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
v návaznosti na vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, na související předpisy a
na platné ČSN.
2.) Při osazování přenosného dopravního značení a zařízení bude postupováno v souladu s TP66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemní komunikaci) a TP-65 (Zásady pro
dopravní značení na pozemních komunikacích).
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3.) Použité dopravní značky budou provedeny výhradně jako retroreflexní třídy minimálně 1 dle
platné ČSN, spodní hranou umístěné ve výšce minimálně 0,60 m nad vozovkou. Dále musí být
osazeny na podpěrných sloupcích opatřených nátěrem se střídavě červeno-bílými pruhy šířky
0,10 – 0,20 m. Délka barevné úpravy bude min. 0,45 m. Podpěrné sloupky budou uchyceny
v podkladních deskách.
Odůvodnění:
Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, obdržel dne 08.06.2018 žádost právnické osoby
PROTOM Strakonice, s.r.o., se sídlem Písecká 290, 386 01 Strakonice, o stanovení přechodné
úpravy provozu na místní komunikaci ul. Strakonická v obci Horažďovice, v úseku dle doložené
situace.
Žádost byla doložena těmito podklady:
- návrh stanovení přechodné úpravy provozu – grafická část, textová část
- vyjádření Policie ČR, KŘPP, ÚO Klatovy, DI, č.j.: KRPP-87793-1/ČJ-2018-030406
Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy posoudil předložený návrh přechodné úpravy
provozu na místní komunikaci ul. Strakonická v obci Horažďovice, a jelikož byly splněny
zákonem požadované podmínky pro stanovení přechodné úpravy provozu, dospěl k závěru, že
vydá toto opatření obecné povahy.
Poučení:
Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád proti opatření obecné povahy nelze
podat opravný prostředek.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Josef Rada
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Městský úřad Horažďovice zajistí vyvěšení této vyhlášky na úřední desce městského úřadu po
dobu 15 dnů a zároveň zajistí její zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dnem
vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Obdrží:
PROTOM Strakonice, s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice
Policie ČR, KŘPP, ÚO Klatovy, DI, Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy
Městský úřad Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice - k vyvěšení
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