Městský úřad Hlinsko

+NVIMY11DC57F+

Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

stavební úřad – úsek silničního hospodářství
Adresa pracoviště: Adá mk o v a 5 5 4 , H l in s ko
Váš dopis ze dne: 29.6.2018
Č.j.: Hl 39521/2018/SÚ
Opráv. úřed. osoba: Ing. František Zástěra, Ing. Vladimír Zavřel
Tel.: 469 326 137
E – mail: zastera@hlinsko.cz

Vaše značka:
Spisová značka: S-SÚ/38984/2018/7
Spis. znak – skart. znak/lhůta: 280.4/ S5
Počet listů/příloh: 3 str. / 0
V Hlinsku dne: 3.7.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
Městský úřad Hlinsko, stavební úřad – úsek silničního hospodářství (dále jen „správní orgán“) příslušný
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“) podle ustanovení §
173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě
žádosti ze dne 29.6.2018 kterou podal
INSTAV Hlinsko a.s., IČO 25284959, Tyršova č.p. 833, 539 01 Hlinsko v Čechách 1, kterého zastupuje
DOPA CZ s.r.o., IČO 27519341, Přestavlky č.p. 73, 538 62 Hrochův Týnec (dále jen žadatel)
stanovuje
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, po písemném vyjádření Policie ČR, dopravního
inspektorátu Chrudim (dále jen "orgán policie") č.j. KRPE -51283-1/ČJ-2018-170306 ze dne 27.6.2018 a
souhlasu SÚSPK ze dne 29.6.2018 zn. SUSPK/4675/2018
rozsah omezení: částečná uzavírka
na komunikaci: silnice II/355
v místě: Holetín, silnice II/355 km cca 1,800 – 2,000 viz návrh DIO na str. 3
z důvodu: výstavba manipulační plochy
v termínu:

od 9.7.2018

do 31.8.2018

objízdná trasa: nestanovena
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1. Přechodné dopravní značení dle tohoto stanovení bude umístěno podle návrhu DIO na str. 3.
V případě snížené viditelnosti bude dopravní zařízení Z2, Z4 a dopravní značení A15 doplněno o
výstražná světla oranžové barvy. V místě světelného signalizačního zařízení bude doplněna žlutou
barvou příční čára souvislá. Dopravní značení B 20a (30 km/h) nebude instalováno.
2. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na
pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní
značení na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle ČSN 01 8020 a ČSN 01 8020– Změna 1.
3. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti a v retroreflexním provedení.
4. Pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého dopravního
značení.
5. Volný průjezdní prostor v místě dopravního omezení bude mít šířku min. 2,75 m
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6. Dopravní značení bude umístěno podle § 78 zákona o silničním provozu pouze na dobu trvání
důvodu, na dobu nezbytně nutnou.
7. Osazení dopravního značení zajistí žadatel. Odpovědná osoba Ing. Tomáš Čáslavský tel.:
724732184.
8. Bude zajištěn přístup k dotčeným nemovitostem a průjezd IZS.
9. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní
značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité
osazení stanoveného dopravního značení. PČR-Krajskému ředitelství policie Pardubického kraje,
územnímu odboru Chrudim-dopravnímu inspektorátu je vyhrazeno právo kontroly dopravního
značení, případně jiné úpravy silničního provozu, pokud to bude vyžadovat veřejný zájem, nebo
bezpečnost a plynulost silničního provozu.
Odůvodnění:
Městský úřad Hlinsko, stavební úřad –úsek silničního hospodářství jako příslušný správní úřad na základě
žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podané žadatelem dne
29.6.2018, a písemného vyjádření Policie ČR- dopravního inspektorátu Chrudim, stanovil tuto přechodnou
úpravu provozu k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
Poučení:
Proti opatření obecné povahy, v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu, nelze podat opravný
prostředek.

Ing. Vladimír Zavřel
vedoucí stavebního úřadu
Obdrží:
INSTAV Hlinsko a.s., IDDS: yqtejee
DOPA CZ s.r.o., IDDS: s2izkxv
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy - Chrudim, IDDS: ffhk8fq
Obec Holetín, IDDS: cmfbwqt
Policie České republiky, Dopravní inspektorát Chrudim, IDDS: ndihp32
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost
doručuje a dále na úřední desce obce Holetín, kterou tímto žádáme o jeho vyvěšení. Opatření musí být dále
zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.
Toto opatření obecné povahy doručované veřejnou vyhláškou nabývá účinnosti pátým dnem po
vyvěšení.
Vyvěšeno dne: ………………………….

Sejmuto dne:………………………………

Digitálně podepsal BŘEŇ JAN
Datum: 2018.07.04 08:25:48 +02'00'
…………………………………………….
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce
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