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Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OD01/37707/2021/Prch.

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Městský úřad Rakovník, odbor dopravy (dále jen „odbor dopravy“), příslušný k výkonu
přenesené působnosti jako obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonávající státní správu
ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd, místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu Městského úřadu
Rakovník podle ust. § 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 o silničním provozu“),
podle § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“), na základě žádosti kterou dne 3.8.2021 podal Miloslav Janouš, IČO 10253335, U kapličky č.p.
4, 273 64 Doksy (dále jen „žadatel“), a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu
Policie ČR ze dne 4.8.2021

stanoví
podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na
pozemních komunikacích na silnici č. III/23710 v k.ú Kalivody, z důvodu opravy opěrné zdi u
kapličky v obci Kalivody.
Podmínky provedení přechodného dopravního značení (dále jen DZ):
1. Přechodné DZ bude umístěno dle DIO-99-7/2021, které je nedílnou součástí tohoto stanovení.
2. Přechodné DZ bude umístěno pouze v době provádění prací, bude udržováno po celou
dobu v řádném stavu a čistotě a po ukončení prací bude veškeré přechodné DZ ihned
odstraněno a stávající uvedeno do původního stavu.
3. Žadatel zodpovídá po celou dobu za umístění přechodného DZ podle grafického schématu
a bude zajišťovat každodenní kontrolu přechodného DZ.
4. Stanovené DZ musí svým provedením odpovídat příslušným ustanovením zákona o silničním
provozu v návaznosti na vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu
na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
a na související TP 66 (technické podmínky) pro přechodné DZ na pozemních komunikacích
výhradně v reflexním provedení a v základní velikosti.
5. Osoby, které se budou pohybovat po komunikaci, jsou povinny nosit výstražné oblečení.
6. Stálé, svislé DZ, které by bylo v rozporu s přechodným DZ, bude odstraněno nebo zakryto.
Městský úřad Rakovník, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník,
tel.: +420 313 259 111, e-mail: posta@murako.cz, ISDS: qb9bqrd, www.mesto-rakovnik.cz

7. Veškeré poškozené, nebo odcizené části přechodného DZ musí být neprodleně po zjištění
opraveny, nebo nahrazeny novými (funkčními).
8. Po instalaci DZ bude odbor dopravy vyzván k jeho kontrole.
9. Odbor dopravy si vyhrazuje právo toto stanovení změnit, nebo doplnit bude-li to vyžadovat
změna silničního provozu nebo veřejný zájem.
Termín instalace DZ:

od 16.8.2021 do 31.10.2021

Odpovědná osoba za DZ: Ing. Vladimír Roll, tel.: 734 752 587
Odůvodnění:
Odbor dopravy obdržel dne 3.8.2021 od žadatele žádost o stanovení přechodné úpravy provozu. Dle §
77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené
osoby k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem
po vyvěšení. Odbor dopravy na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou opatření
obecné povahy ve věci stanovení umístění přechodného dopravního značení ve výše uvedeném
termínu. Související dokumentace dopravního značení není s ohledem na její rozsah zveřejněna spolu
s tímto opatřením a je k nahlédnutí v úředních hodinách na Městském úřadu Rakovník, odbor
dopravy, Nádražní 102, 269 18 Rakovník.
Poučení:
Proti stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze podat opravný
prostředek dle § 173 odst. 2 správního řádu. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem
po vyvěšení s termínem umístění uvedeným v podmínkách provedení přechodného dopravního
značení.
Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v opatření obecné povahy bude posuzováno
jako přestupek podle zákona o pozemních komunikacích § 42a odst. 1 písm. i) pro fyzické osoby nebo
podle § 42b odst. 1 písm. i) pro právnické a podnikající fyzické osoby s možností uložení pokuty až
do výše 300 000 Kč.
Michaela Prchalová v. r.
referent silničního hospodářství
odboru dopravy
Městského úřadu Rakovník
Toto opatření musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Rakovník a Obecního úřadu
Kalivody nejméně po dobu 15 dnů včetně zveřejnění na (www.mesto-rakovnik.cz). S
vyznačením doby vyvěšení musí být zasláno zpět Městskému úřadu Rakovník, odboru dopravy.
Vyvěšeno dne 10.8.2021

Sejmuto dne .................................

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření.
Obdrží k vyvěšení:
Městský úřad Rakovník
Obecní úřad Kalivody
Příloha: DIO

Doručí se:
Miloslav Janouš, U kapličky č.p. 4, 273 64 Doksy u Kladna v zastoupení: ADSUM spol. s r.o., IDDS:
3vsy5y5
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Oblast Kladno, IDDS:
a6ejgmx
Obec Kalivody, IDDS: 3rib62u
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor vnější služby Rakovník,
Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u

