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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „MěÚ Tachov
ODSH“) jako příslušný správní orgán podle ust. § 124 odst. 6 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě žádosti podané dne 30.09.2020 právnickou
osobou společností ROBSTAV k. s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany,
IČ 274 30 774,

stanoví
v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po předchozím projednání
s dotčeným orgánem - Policií ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní
inspektorát Tachov č. j.: KRPP-90138-2/ČJ-2020-031006 ze dne 12.08.2020, přechodnou
úpravu provozu na silnicích II/201, III/20168 a místních komunikacích MK 10c,
MK 11c, MK 12c v obci Vysoké Jamné, silnici II/201 v úseku mostu ev. č. 201-053,
u křižovatky silnic II/201 a III/19839 k. ú. Planá u Mariánských Lázní, silnici III/19839
u obce Kříženec, silnici III/19829 v obci Výškov, silnicích III/19829 a III/19838 v obci
Michalovy Hory, silnici III/19838 a veřejně přístupné účelové komunikaci na p.p.č.
2075/6 v obci Hostíčkov, silnicích III/20165, III/19838 a III/20166 v obci Hanov, silnici
II/201, III/20165 a místních komunikacích MK 3c, MK1c v obci Lestkov, v rámci úplné
uzavírky silnice II/201 z důvodu realizace opravy asfaltobetonových povrchů komunikace
v úseku od mostu ev. č. 201-053 přes Kosí potok až na začátek obce Lestkov.
Stanovené dopravní značení a zařízení bude provedeno dle předložené dokumentace DIO,
zpracovatel: ROBSTAV k. s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany,
IČ 274 30 774 (datum 09/2020), která je přílohou tohoto opatření obecné povahy.
-

Doba platnosti přechodné úpravy provozu se stanovuje od 16.10.2020 do 15.12.2020.

Toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích se vydává
za následujících podmínek:
1.Přechodná úprava provozu v dotčených úsecích pozemních komunikací bude
provedena osazením dopravního značení (DZ) a zařízení v místě, rozsahu a provedení
dle předložené dokumentace DIO, zpracovatel: ROBSTAV k. s., Mezi vodami 205/29,

2.

3.
4.
5.

143 00 Praha 4 - Modřany, IČ 274 30 774 (datum 09/2020), která byla ověřena
v tomto řízení a je nedílnou přílohou tohoto opatření obecné povahy a v souladu se
stanoviskem orgánu Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,
DI Tachov č. j.: KRPP-90138-2/ČJ-2020-031006 ze dne 12.08.2020.
Provedení, umístění a osazení dopravního značení (DZ) a veškerého zařízení bude
v souladu s TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních
komunikacích“, bude splňovat požadavky ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní
značení na PK – část 1“, navazující v části SDZ ČSN 01 8020 („Dopravní značky
na PK“) a dále bude v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí
pravidla o provozu na PK, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na příslušná
ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů a ostatními souvisejícími právními a technickými předpisy.
Osazení bude provedeno odbornou organizací. Použité dopravní značení bude
v reflexním provedení.
Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude
překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
Stanovené DZ a zařízení související s označením pracovního místa bude instalováno
bezprostředně před zahájením prací a po ukončení bude neprodleně odstraněno.
Bude zajištěna trvalá funkčnost a řádná údržba stanoveného DZ po celou dobu jeho
platnosti.

Odůvodnění
Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil na základě žádosti
navrhovatele a po souhlasném stanovisku orgánu Policie ČR, DI Tachov přechodnou úpravu
provozu na silnicích II/201, III/20168 a místních komunikacích MK 10c, MK 11c, MK 12c
v obci Vysoké Jamné, silnici II/201 v úseku mostu ev. č. 201-053, u křižovatky silnic II/201
a III/19839 k. ú. Planá u Mariánských Lázní, silnici III/19839 u obce Kříženec, silnici
III/19829 v obci Výškov, silnicích III/19829 a III/19838 v obci Michalovy Hory, silnici
III/19838 a veřejně přístupné účelové komunikaci na p.p.č. 2075/6 v obci Hostíčkov, silnicích
III/20165, III/19838 a III/20166 v obci Hanov, silnici II/201, III/20165 a místních
komunikacích MK 3c, MK1c v obci Lestkov, v rámci úplné uzavírky silnice II/201 z důvodu
realizace opravy asfaltobetonových povrchů komunikace v úseku od mostu ev. č. 201-053
přes Kosí potok až na začátek obce Lestkov. Přechodná úprava provozu je platná pro období
od 16.10.2020 do 15.12.2020.

Poučení
Ve smyslu ust. § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle ust. § 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.
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Ve smyslu ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, opatření obecné povahy nabývá
účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Poslední den této lhůty je dnem
doručení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním dni vývěsní
lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena Odboru
dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Tachov.
Toto opatření obecné povahy musí být zveřejněno na úřední desce:
 Obecního úřadu Lestkov
 Úřadu Městyse Chodová Planá
a musí být vyvěšeno na dobu nejméně 15-ti dnů (15. den je dnem oznámení)
Vyvěšeno ………………………

Sejmuto ………………………….

Příloha
Ověřená dokumentace DZ (pro žadatele - po nabytí účinnosti OOP)
Rozdělovník
- ROBSTAV k. s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany, IČ 274 30 774 (DS,
dodejka – po nabytí účinnosti OOP)
- Obecní úřad Lestkov, Lestkov 210, 349 01 Stříbro, IČ 002 59 977 (dodejka – veřejná
vyhláška k vyvěšení na úřední desku)
- Úřad Městyse Chodová Planá, Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá,
IČ 002 59 861 (dodejka – veřejná vyhláška k vyvěšení na úřední desku)
Na vědomí
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, DI Tachov, Plánská 2032,
347 01 Tachov, IČ 751 51 529 (č. j.: KRPP-90138-2/ČJ-2020-031006 ze dne
12.08.2020)
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň,
IČ 720 53 119
Telefon: 374 774 111
Fax: 374 774 175
www.tachov-mesto.cz

IČ: 00260231
DIČ: CZ00260231
ID DS: 2tubyxs

příjmový účet: KB Tachov 2688980287/0100
výdajový účet: KB Tachov 2688970257/0100
e-mail: podatelna@tachov-mesto.cz
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