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STANOVENÍ
PŘECHODNÉ ÚPneVY PROVOZU NA POZENÍNÍCH KONIUNIKACÍCH

(,)cliTrlr 1|gpravy Městského úřaclu Jilernnice, jako sprár,ní orgítn př,ísltršný poclle § l24 cldst. 6 zr'rkclna č.
3ól/2000 Sb., tl 1llov,oztl lla pozet}rttíclt kortrr"rrtikacíelr a o zrtlěnáctt některýelr záktlnů (zákcrn o silrričttítrt
pro\'ozu}, r,,e znění pozclějších přcclpil.iů (drilc jcn "zítkcu o silničním prov,clzu") na nílvt,h. ktcrý poclala drre
l1.9.202l spol.

RYD!'AL - ELEKTRO s.r.o., IČO 25298191, plk. Truhláře 114,512 51 Lomnice nad
Popelkou

(dáie jen "navrhovatel"), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5
a I^73 zákona č. 500i2004 Sb.. správní řád, ve znění pozdějších
opatřením obecné povahy

stanoví
přechodnou úpravu provozu na pozemních kornunikacích

komunikace: veřejně přístupná účelová komunikace na p.

termín:

akcc:

takto:

zákona osilničním pt,ovozu a § l72
předpisů (clírle jen "správní řácl")

p. č, 3086/l v k. ú. Vítkovice v
krkonoších

25.t0.202l - 28.10.2a2t

Vítkovice, llorní }tísečky, íZ-l2-1l|0l217

dopravní značení částečné uzavírky veřejně přístLrpné účelové komunikace v místě
dle pi,ílohy "Situace" a dle přílohy "DIO*Horní_NIísečky"

['odmírrky pro provedení přechodné úpravy provozu:
l. Přechcldnii úprava pfovozu bude realizována v souladu s rozhodnutírrr silrričního spr/rvnfto úřadu č. j.:

PDIVIUJI-16l1111O2L/OD te drre [3. L0.202l (tlále jen "rozhodnutí").

2. Provedení a umístění dopravniho značení musí být v souladu s vylrliiškoLr č. 291120t5 Sb.. kterou se
provítdějí,pravidla provozu na pozemních komLrnikacích, ve znční pozdějších předpisů. technickou
nofmou CSN EN 12899-1 a technickými podmínkami TP 6ó "Zásad,y pro označclvání pracovních
míst na pozemních komunikacích".

.]. Veškeré dopravní zrračení bude provedeno v zítkladní velikosti v reflexnínt provedení. Všechny
soLrč/tsti cklpravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) nrusí být schvi,'lleného typu.

4. Trvalé doprirvní značettí, které je v rozporu s přechodnýnr dopravnínr značením bude překryto a po
ukončení akce uvedeno do půvoclního stavtr,

5, Osazení dopravniho značení zajistí navrlrovatel, Za řáclnó provedení dopravně bezpečnclstního
opatřenÍ, oc]borrrou nrontítž clopravního značení. jeho kontrolu a Ltdržov,írní po celou dobu přechotlné
Úpravy provozu a včasné odstrarrění jc, zoclptlvědtrý navrhovatel RYDVAL - ELEKTRO s.r.c,l., plk.
'|'rrrh lliře l l 4, 5 l ] 5 l Lonrnice nird Popel|:oLr, Jan Boř{k. tel. 776] |2716.
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6. Pokud ponrinou dťrvody pro umístčtrí přechcldnóho dopravnílro značetrí přcdc dncnr sttttrovetlýn-t
v rozhodnutí. nrusí bÝt doplavní značení okarrižitě odstrančno. součásti a příslušenstr,í pozenrní
kornr-tnikace uvecleny clo pťtvoclrrího stavu a tato skiLtečnost neprodlené oznlltnena správnímu orgánr.r.

7. Z dťrvoclr"r zdištění bezpečnosti silničního provozLl může spríivtrí orgán stanclvit další dopravní
zrračení. přípaclně statrovené ilopravní značerrí zmčnit. Povinttostí navrhovatele je zrr;istit okanržité
osazení stanoveného dopravního značení.

8. Nenínutno instalor,at DZB2Oa..80" a..6()", Vzlileclem kintenzitě cklpravy postačí nahraclit uvellené
clopravní značky 1en DZ B2Oa ,.50"

odůvodnění:

Navrhovatel poclal L4.9,202I návrh tra přechodnou úpravu provozu nir pozentrích komr"rnikacích
z dťtvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu l,souladu s rozhodnutínr. K návrhu příložil situaci
dopravně inženýrskélro opatření.

Správní orgán obdržel kladné závazné stanovisko dotčeného orgánu:

- Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní oclbor Semily, rlopravní inspektorát vyjáclření
dne 1 2. I0.202l č j. KRPL- 89334- l / ČJ -20ZI - I8l t 06-02
Soulrlas s navržcnýn dopravnfirr opatř,cnítrr

a souhlas majetkového správce pozemní komunikace

Správní orgán návrlr posouclil a neshledal dtivody, které by brániIy stanoverrí přeclroclné úpravy provozu.
a proto stanovil přechoclntltr úrpravr_r provozu na pozemních kornunikircích.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředelc, Opatření obectló povahy nabývá ťrčinnosti
pátým cinem po vyvěšení na úřeclní clesce správního orgánu a nusí být vyvěšenrl pt> dtlbu nejrnéně
l5 clnťl. Soulad opatřeníobecné povahy s právními předpisy lze posouclit v př,ezkr_rmnérn ř,ízení.

Do opatření obecné povahy a .;eho odůvodnění nlťrže každý nahlédnout u správního orgántr, Jcle-li
o stanovení přechoclné ťrpravy pr()v()zll správní tlrgín nevyzývá clotčené osoby k podávání př,ipornínek
rrebo námitek.

[n_s. Lucie Jeryclrová
vedouc í odboru clopravy

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

SejmLrto clne:
Jq,:?,*H.
sbep vítkovice
lč 0[276260, Dlč cz00276260
512 :;3 Vítkovice v Krk. 2/l&

l,ť;3ťóf; fl 3,13.',k,k *' \íil/í!
www,vitkovicevkrk.cz 1 'l

l 0ben \títkovice
l tč cr,zlozon, D|Ď cz00276260 [' 512 ai8 Vítkrtvice v Krk. 2/l l l

lť;í8,ifl;,íť&*n* ( ilil{ l

",tHťtlilhBYgry8t(,ra,1. "/uJi.ni a se j mtr t í

Vyvěšerro dne;
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p.č. 3086/1

zábor délka 14m

\

Technická zpráva

l Nauržena úorava provozu iešl dopíaVnl ob5lužnost ve méstě Vítkovice, z dúvodu Vložení stáVajících kabe]ů

] vru ao cnránrékv DN l6omm . dúvodu zřízeni nového vjezdu na pozemku p.č, 3086/2, pracovni misto, pro

l potiebu stáni siavernl technlky a skládáni materiálu, je navrženo V souladu s požadaVky TP 66 schéma c/4,

I vvdanvch MDčn. po upravé,

i zemní práce v oeLce cca 14 m budou provádény v krajnici , zeleném pá5u komunikace, Zhotovitel zaiistí

l dodrženi požadavkú TP66 d požadovanoU Tln, šiř<u Volrého ii7dnlho o,uhu,

I

I

I cl4 n@@4'%,'*
Legenda:

PracoVní místo dle TP 66/c/4 po úpraVě

obec: vitkovice

katastrální územíl vítkovi€e v l(rl(onošich

Dotčené parcely: p.č. 3086/1

Pr* čEz Distribuce, a
Teplická 874/8
405 02 Děčin lv - Podmoly
lč| 247 29 035
Dlčl cz 247 2903s

-Tčcb 

"""by, -
VítkoVice, Horní Mísečky,pč,2754/2-kN N

Náz€v uikresu: ' Uatum

Dopravní značení

l{,íU./{! -- Et_c^
Plk, Ťruhláře 114
512 51 Lomnice nad Popelkou

lči 252 98 194
Dlč: cž 252 998 194
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