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Nabylo účinnosti dne:

_______________________________________________________________

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu
Městský úřad Žatec, odbor dopravně správních agend, jako příslušný správní orgán ve věcech
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III.
třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, podle ustanovení § 124 odst. 6
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“) a podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, v souladu
s ustanovením § 171 a § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „správní řád“) z moci úřední na základě žádosti navrhovatele: SILNICE GROUP a.s.,
ul. Na Florenci čp. 2116/15, 110 00 Praha 1, IČO: 622 42 105, v řízení zastoupeného: p.
Michal Trenčinský, M. Kudeříkové čp. 1575, 256 01 Benešov, IČO: 742 89 501, po
předchozím písemném souhlasném stanovisku Policie České republiky, Krajského ředitelství
Policie Ústeckého kraje – Dopravního inspektorátu Louny zaevid.č.j.: KRPU-115499-2/ČJ-2021040706-1-IB ze dne 09. 07. 2021

stanovuje přechodnou úpravu silničního provozu:
na silnici č.: III/22415, III/22521, III/22523, III/22721, III/22722 a III/22416 v majetku
Ústeckého kraje, v územním obvodu Městského úřadu Žatec, dle vložené situace
přechodného dopravního značení „II. etapa – úplná uzavírka“ – DIO, vypracované p.
Michalem Trenčinským v 06/2021, list č. 3, odsouhlasené a potvrzené Policí ČR KŘP ÚK –
Dopravním inspektorátem Louny dne 09. 07. 2021, při plánované stavební akci: „Oprava
živičného povrchu silnice č. III/22415 Kněžice – Kličín“
v žadatelem navrženém termínu: 09. 08. 2021 31. 08. 2021, přesně stanoveném
v rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání a
uzavírky silnice č. III/22415
Toto Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky.
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Při přechodné úpravě silničního provozu na silnicích III. třídy v majetku Ústeckého kraje,
v územním obvodu Městského úřadu Žatec, a to konkrétně: 22415, 22521,22523, 22721,
22722, 22416 navrhovatel (žadatel) dodrží následující podmínky:
1. Rozměry, provedení a osazení předmětného dopravního značení a dopravního zařízení
bude v souladu s Vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích, v platném znění, v souladu s ČSN EN 12899-1 a „Zásadami
pro přechodné dopravní značení – TP 66“.
2. K označení nesmí být použito nečitelných nebo poškozených dopravních značek či
dopravního zařízení.
3. Osazení dočasného dopravního značení/zařízení, průběžnou údržbu a následné včasné
odstranění dočasného dopravního značení/zařízení zajistí žadatel na vlastní náklady.
4. Dopravní značky/dopravní zařízení musí být zajištěny proti posunutí vlivem povětrnosti.
Žadatel zabezpečí po dobu platnosti přechodné úpravy silničního provozu průběžnou
kontrolu dočasného dopravního značení.
5. Odpovědná osoba za řádné osazení, průběžnou údržbu a následné včasné odstranění
dočasného dopravního značení/zařízení: pracovník společnosti SILNICE GROUP a.s.,
Ing. Petr Martínek, tel. +420 724 539 022, 221 862 400.
6. Trvalé dopravní značení, které by bylo v rozporu s přechodnou úpravou silničního
provozu bude zakryto, po skončení shora uvedených stavebních prací (oprava živičného
povrchu silnice III/22415 v úseku obcí Kněžice – Kličín) bude dočasné dopravní značení
z místa umístění neprodleně odstraněno a trvalé dopravní značení uvedeno do původního
(řádného) stavu.

Odůvodnění:
Městský úřad Žatec, odbor dopravně správních agend, stanovil přechodnou úpravu silničního
provozu na stávajících silnicích III. třídy v územním obvodu Městského úřadu Žatec, a to:
III/22415, III22521, III/22523, III/22721, III/22722 a III/22416, na návrh žadatele, v rámci
provedení opravy živičného povrchu silnice III/22415 v jejím úseku mezi obcemi Kněžice a
Kličín, po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství Policie
Ústeckého kraje, Dopravního inspektorátu Louny ze dne 09. 07. 2021, zaevid.č.j.: KRPU115499-2/ČJ-2021-040706-1-IB. V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním
provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby
k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení
V souladu s ustanovením § 173, odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat
opravný prostředek.
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V souladu s ustanovením §§ 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je toto Opatření
obecné povahy vyvěšeno na dobu 15-ti dnů.

„Otisk kulatého úředního razítka“

Jitka Stříbrná
referent odboru dopravně
správních agend
oprávněná úřední osoba

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

razítko a podpis oprávněné osoby

razítko a podpis oprávněné osoby

Na úřední desce vyvěsí:
- Městský úřad Žatec, náměstí Svobody čp. 1, Žatec (15 dní)
(termín vyvěšení na této desce je rozhodující z hlediska řádného doručení předmětného opatření
obecné povahy)
- Obecní úřad Čeradice, Čeradice čp. 25, 438 01 Žatec (15 dní)
Datum zveřejnění umožňující dálkový přístup na www.mesto-zatec.cz dne:
16. 07. 2021
Razítko a podpis orgánu, který tímto potvrzuje zveřejnění dokumentu způsobem umožňujícím
dálkový přístup:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Po nabytí účinnosti obdrží:
Navrhovatel k realizaci:
 SILNICE GROUP a.s., ul. Na Florenci čp. 2116/15, 110 00 Praha 1, v řízení zastoupený:
p. Michal Trenčinský, ul. M. Kudeříkové čp. 1575, 256 01 Benešov, korespondenční
adresa: ul. Pincova čp. 2972/15, 400 11 Ústí nad Labem – datovou schránkou 68733vz
Dotčený orgán státní správy:
 Policie České republiky – Krajské ředitelství Policie Ústeckého kraje, Dopravní
inspektorát Louny – datovou schránkou
Ostatní na vědomí:
 Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. Dubí, ul. Ruská čp. 260, Dubí,
prostřednictvím pověřeného zástupce: Ing. Jana Šilerová, vedoucí technicko správního
úseku provozu Louny – datovou schránkou
4

 Městský úřad Podbořany, odbor dopravy – silniční správní úřad, ul. Mírová čp. 615, 441
01 Podbořany

Obecní úřad Čeradice se žádá o bezodkladné vyvěšení tohoto opatření obecné povahy na
své úřední desce po dobu 15 dní a o zpětné potvrzení vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky.
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