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Mariánské Lázně:

EUROVIA CS a.s.,
Odštěpný závod Karlovy Vary
Sedlecká 72
360 10 Karlovy Vary

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
Městský úřad Mariánské Lázně, odbor dopravy a vnitřních věcí, jako příslušný správní úřad ve smyslu § 124 odst.
6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákona o silničním provozu“) a podle ust. § 171 a ust. §173 odst. 1 zákona č.
500/2000 Sb., (správní řád) na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/19831
mezi obcemi Mrázov a Ovesné Kladruby podané dne 31.10.2018 právnickou osobou společností: EUROVIA CS,
a.s., IČ: 452 74 924, Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR, Krajské
ředitelství Karlovarského kraje, územní odbor Karlovy Vary, dopravní inspetorát, majetkovým správcem
komunikace Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, p.o. Sokolov, obcí Ovesné Kladruby a městem
Teplá
vydává
podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se
provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích
opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
spočívá v umístění dopravního značení a zařízení na silnicích III. třídy, dle přiložené dokumentace, která je nedílnou
součástí tohoto stanovení
dopravní značení:
komunikace:
účel:
doba platnosti:

dle přiložené situace + elektronická úřední deska
III/19831 mezi obcí Mrázova a Ovesné Kladruby, II/198, II/230, III/19829
uzavírka a zvláštní užívání komunikace – frézování a pokládka asfaltového povrchu na
uzavřeném úseku mezi obcemi Mrázova – Ovesné Kladruby
12.11.2018 – 30.11.2018

Podmínky pro realizaci:
1. Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR, Krajské
ředitelství Karlovarského kraje, územní odbor Karlovy Vary, dopravní inspektorát ze dne 30.10.2018 č. j.:
KRPK-85179-2/ČJ-2018-190306, platným TP 65/ TP 66 a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádí
pravidla provozu na pozemních komunikacích.
2. Dopravní značení musí být po celou dobu jeho umístění udržováno v úplném, čitelném a čistém stavu.
3. Dopravní značky musí být v reflexním provedení v základní velikosti. Veškeré dopravní značení bude
osazeno na odpovídajících nosičích.
4. Instalace a umístění dopravního značení bude provedeno tak, aby nebránilo provádění údržby komunikace.
5. Městský úřad Mariánské Lázně, odbor dopravy a vnitřních věcí, si vyhrazuje právo toto stanovení úpravy
provozu na pozemních komunikacích změnit, upravit, doplnit, popřípadě zrušit, bude-li si to vyžadovat
veřejný zájem nebo v případě, že dopravní značení bude umístěno v rozporu se stanovenými podmínkami.
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6. Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení stanovisko, posouzení, popřípadě jiné opatření
dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.
Odůvodnění
Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem tohoto řízení je osazení dopravního znační a zařízení, jehož realizace
zakládá účastníkům provozu odlišné povinnosti oproti stanovené obecné úpravě provozu na pozemních
komunikacích, postupoval správní orgán podle části šesté (opatření obecné povahy) zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle ust. § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, 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 5 dnem od vyvěšení na úřední desku.
Dne 31.10.2018 podala žádost právnická osoba společnost: EUROVIA CS, a.s., IČ: 452 74 924, Sedlecká 72, 360
10 Karlovy Vary o stanovení přechodné úpravy dopravního značení z důvodu umístění dopravního značení ke
zvláštnímu užívání komunikace – uzavírku a zvláštní užívání komunikace.
Uvedeným dnem zahájil odbor dopravy a vnitřních věcí řízení o opatření obecné povahy pro stanovení přechodné
úpravy na pozemních komunikacích.
K návrhu přechodné úpravy provozu se souhlasně vyjádřil dotčený orgán státní správy na úseku bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu Policie ČR, Krajské ředitelství Karlovarského kraje, územní odbor Cheb, dopravní
inspektorát č.j.: KRPK-85179-2/ČJ-2018-190306 ze dne 30.10.2018, majetkový správce komunikace KSÚS KK,
p.o. Sokolov ze dne 31.10.2018 a obce Ovesné Kladruby po niž je vedena objízdná trasa ze dne 1.11.2018. Protože
správní orgán neshledal nesrovnalosti v navrhované přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích, žádost
považuje za důvodnou, vydal toto opatření obecné povahy.
Poučení o opravném prostředku
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti ve lhůtě stanovené zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších změn. Ve smyslu § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, proti
opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Ve smyslu ustanovení § 101 a násl. Soudního řádu je
možný přezkum u soudu.
Toto opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu bude vyvěšeno na úřední desce Města
Mariánské Lázně po dobu 15 dnů.
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