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EUROVIA CS, a.s.
U M ichelského lesa 1581
140 00 Praha 4

STANOVENÍ
PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Odbor dopravy Městského úřadu v Kadani, jakožto příslušný správní úřad ve
věcech provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu § 124 odst. 6 a § 77, odst. 1,
písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění
pozdějších předpisů, na základě žádosti společnosti EUROVIA CS, a.s., IČ: 452 74 924,
U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 Michle, ze dne 21.10.2020, v souladu s §
77, odst. 5 zákona a § 171 a 173 zákona č. 500/2004 Sb. - správní řád ve znění
pozdějších předpisů, dále jen správní řád, vydává opatření obecné povahy:
stanovení přechodné úpravy provozu
na silnici č. II/225 a III/2251 Poláky - Pětipsy
Na komunikacích bude osazeno přechodné DZ pro frézování vozovky a následnou
pokládku AB povrchu silnice č. III/2251 - viz. grafická příloha DIO (5x situace).
z důvodu:

obnova povrchu vozovky – silnice č- III/2251 Poláky - Pětipsy

v rámci stavby:

///

v termínu:

od 9.11.2020

do

29.11.2020

zodpovědná osoba: Ladislav Keller – tel: 731 601 422 (EUROVIA CS, a.s.,
Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary)
Pro stanovení PDZ se určují následující podmínky:
1. Žadatel zajistí osazení PDZ pro úpravu provozu na komunikacích podle přiložených a
ověřených situací, prostřednictvím oprávněné osoby k instalaci DZ. PDZ bude
měněno dle jednotlivých fází výstavby.
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2. Dopravní značení v reflexním provedení bude umístěno v souladu s Vyhl. č.
294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v
souladu s TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích“ a dle ČSN 018020.
3. PDZ bude po celou dobu platnosti udržováno v čistém a nepoškozeném stavu,
případné závady budou okamžitě odstraněny.
4. Stanovené PDZ má omezenou platnost s termínem do 29.11.2020. Po tomto datu
bude vše uvedeno do původního stavu, včetně trvalého dopravního značení.
Odůvodnění:
Odbor dopravy MěÚ Kadaň jako příslušný orgán státní správy, podle § 124, odst. 6
zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v pozdějším znění,
obdržel dne 21.10.2020 žádost spol. EUROVIA CS, a.s. o stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích - viz. výše, z důvodu pokládky nového AB
povrchu vozovky – silnice č. III/2251 z Poláků na Pětipsy.
Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci je projednáno s Policií ČR, KŘ
ÚK, DI Chomutov – souhlas ze dne 19.10.2020, č.j.: KRPU-171866-1/ČJ-2020040306, v souladu s § 77, odst. 2 a 3. zákona č. 361/2000 Sb. v pozdějším znění.
Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173, odst. 2 zákona č.
500/2004 Sb. správní řád v pozdějším znění).
Toto opatření se oznamuje veřejnou vyhláškou a bude vyvěšeno na veřejné úřední
desce města Kadaň po dobu 15 dnů a také způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Opatření obecné povahy se stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na veřejné úřední desce (§
77, odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. v pozdějším znění).
Jana Pallayová
referent odboru dopravy

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha:
5x situace dopravního značení.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
EUROVIA CS, a.s., IDDS: bjpdzta
Město Kadaň, odbor tajemníka úřadu, Mírové náměstí č.p. 1, 432 01 Kadaň 1
ostatní
Obec Pětipsy, IDDS: 7w3bsgd
Obec Chbany, IDDS: m2abutp

