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Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Eva Zelenková
Telefon:
+420 476 767 934
E-mail:
eva.zelenkova@mulitvinov.cz
Oprávněná úřední osoba pro podpis: Bc. Marie Kocinová
Datum:

02.12.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
Městský úřad Litvínov, odbor správních evidencí, jako příslušný orgán státní správy
ve věcech stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle § 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“),
v souladu s ustanovením § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 77 odst. 2 písm. b) a odst. 5
zákona o silničním provozu, na základě předchozího souhlasu Policie ČR, dopravního
inspektorátu Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje ze dne 01.12.2021
čj.: KRPU-201496-1/ČJ-2021-040806

schvaluje umístění přechodného dopravního značení
na silnicích II. a III. tříd, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových
komunikacích k zajištění oprav havárií inženýrských sítí v územním obvodu silničního
správního úřadu Litvínov v období od 01.01.2022 do 31.12.2022,
Podmínky provedení a osazení přechodného dopravního značení
1. Stanovení přechodné úpravy provozu platí po dobu platnosti dodatečného povolení
zvláštního užívání silnice nebo místní komunikace, pro jehož vydání je podkladem.
2. Potřebné dopravní značky a dopravní značení zajistí zhotovitel na své náklady.
3. Veškeré dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno na komunikacích v obci
podle příslušného schématu z řady „B“ a na komunikacích mimo obec podle příslušného
schématu z řady „C“ z TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních
komunikacích nebo z TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích,
v
souladu
se
zákonem
o
silničním
provozu
a
s vyhláškou
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
4. Schéma z TP 66 nebo TP 65, které bude odpovídat konkrétní situaci, předloží žadatel
o dodatečné povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace příslušnému silničnímu
správnímu úřadu.
5. Provedení a rozměry dopravních značek a dopravních zařízení musí odpovídat
ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení a TP 66 Zásady pro označování
pracovních míst na pozemních komunikacích.
6. Dopravní značky budou v základních velikostech s retroreflexním povrchem.
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7. Svislé DZ budou osazeny na samostatných sloupcích. Sloupky budou umístěny po pravé
straně vozovky ve směru jízdy. Sloupky nebo stojany přenosných dopravních značek
mohou být v odůvodněných případech umístěny výjimečně i na vozovce.
8. Pracovní prostor musí být oddělen a mimo něj nesmí být umístěna žádná zařízení
ani nesmí stát žádná vozidla.
9. Dopravní značky a dopravní zařízení užité v místě havárie musí být ve funkčním stavu,
udržovány v čistotě, správně umístěny a dobře připevněny.
10. Po zasypání překopů bude přechodné dopravní značení a zařízení odstraněno a do doby
provedení konečných úprav překopu bude místo označeno dopravní značkou č. A 7a
„Nerovnost vozovky“. Tuto dopravní značku není nutno osazovat v případě, že výkop bude
do úrovně nivelety zadlážděn.
11. Za osazení, údržbu a snesení dopravního značení zodpovídá zhotovitel opravy
havarovaného vedení.
Toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích se nevztahuje
na případy, kdy místo havárie vedení nelze označit podle schématu TP 66. Tyto případy budou
posouzeny zvlášť na základě plánu dopravního opatření, předloženého zdejšímu odboru
vlastníkem havarované inženýrské sítě.
Toto stanovení se nevztahuje na plánované opravy, výměny a budování nových inženýrských
sítí v komunikacích.
V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá toto Opatření
obecné povahy účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Odůvodnění
Městský úřad Litvínov, odbor správních evidencí po předchozím souhlasu Policie ČR,
dopravního inspektorátu Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje ze dne 01.12.2021
čj.: KRPU-201496-1/ČJ-2021-040806, stanovuje výše uvedenou přechodnou úpravu
na silnicích II. a III. tříd, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích
k zajištění oprav havárií inženýrských sítí v územním obvodu silničního správního úřadu
Litvínov v období od 01.01.2022 do 31.12.2022.
Návrh stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd, místních komunikacích a
veřejně přístupných účelových komunikacích k zajištění oprav havárií inženýrských sítí
v územním obvodu silničního správního úřadu Litvínov pro období od 01.01.2022
do 31.12.2022, byl v souladu se zněním § 77 odst. 2 a 3 zákona o silničním provozu projednán
s příslušným dotčeným orgánem (předchozí souhlas).
V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad
předmětný návrh opatření obecné povahy – návrh stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích zveřejněním na úředních deskách příslušných úřadů a ani
nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.
V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a podle § 77 odst. 5 zákona
o silničním provozu se dnešním dnem stanovuje přechodná úprava provozu na silnicích II.
a III. tříd, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích k zajištění
oprav havárií inženýrských sítí v územním obvodu silničního správního úřadu Litvínov
v období od 01.01.2022 do 31.12.2022, spočívající v umístění dopravního značení dle výše
uvedené specifikace.
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Poučení
V souladu s § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, nelze proti opatření obecné
povahy podat opravný prostředek.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení dle § 77 odst. 5 zákona
o silničním provozu.

otisk úředního razítka
Bc. Marie Kocinová v.r.
vedoucí oddělení registru vozidel

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Na úřední desce vyvěsí
Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov (termín vyvěšení na této desce
je rozhodný z hlediska řádného doručení předmětného opatření obecné povahy)
Městský úřad Horní Jiřetín, Potoční 15, 435 13 Horní Jiřetín
Obecní úřad Klíny, Klíny čp. 61, 436 01 Litvínov
Obecní úřad Nová Ves v Horách, 435 45 Nová Ves v Horách čp. 13
Obecní úřad Brandov, Rudé armády 251, 435 47 Brandov
Obecní úřad Český Jiřetín, č.p. 171, 436 01 Český Jiřetín
Obecní úřad Louka u Litvínova, Sokolovská 127, 435 33 Louka u Litvínova
Obecní úřad Mariánské Radčice, Komenského 4, 435 32 Mariánské Radčice
Městský úřad Meziboří, nám. 8. května 341, 435 13 Meziboří
Městský úřad Hora Svaté Kateřiny, Dlouhá 261, 435 46 Hora Svaté Kateřiny
Městský úřad Lom, nám. Republiky 13, 435 11 Lom
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