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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
(VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA) 

 
Odbor dopravy Městského úřadu Kadaň, jako příslušný silniční správní úřad podle ustanovení 

§ 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)  na základě žádosti HOBBY RACING klubu v AČR, 
IČ: 709 37 257, se sídlem: Březenecká 4750/186, 430 04 Chomutov ze dne 04.09.2017 v souladu 

s ustanovením § 171 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“), vydává opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu  

 
na silnici:  č. II/224   

v termínu:  16.09.2017 od 7:00 do 17:00 hodin  

z důvodu:  konání automobilových závodů do vrchu - UZAVÍRKA úseku Hradiště - Nová 

Víska - Rusová  

 
Odbor dopravy Městského úřadu Kadaň, jako příslušný silniční správní úřad podle ustanovení 

§ 124 odst. 6 zákona po předchozím souhlasu dotčeného orgánu Policie ČR, Krajského ředitelství 

policie Ústeckého kraje, územního odboru Dopravního inspektorátu Chomutov č.j.: KRPU-172761-
1/ČJ-2017-040306 ze dne 31.08.2017   s t a n o v í  ve smyslu § 77 odst. 1 písm. c) zákona 

přechodnou úpravu provozu podle přiložené a v tomto řízení ověřené situace, která je nedílnou 
součástí tohoto opatření obecné povahy, spočívající v umístění následujícího přechodného dopravního 
značení a dopravního zařízení (dále jen „dopravní značení“): 

 

Dopravní značení, které bude umístěno minimálně 7 dní dopředu: 

 IP 22 Změna organizace dopravy s textem „POZOR! SILNICE BUDE 16.9 UZAVŘENA; 
ZÁVODY AUTOMOBILŮ“ 

 

Dopravní značení, které bude umístěno v den konání akce: 
 B 1 Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech + Z 2 Zábrana pro označení uzavírky 

 IS 11c Směrová tabule pro vyznačení objížďky 
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Podmínky stanovení přechodné úpravy provozu: 

1. Žadatel zajistí osazení dopravního značení a dopravního zařízení pro přechodnou úpravu provozu na 
místní komunikaci v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 

pozemní komunikaci, TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a 
příslušnými normami ČSN. 

2. Přechodné dopravní značení bude umístěno podle odsouhlasené a ověřené dokumentace. 

3. Dopravní značení bude v retroreflexním provedení, v čistém a nepoškozeném stavu.  Dopravní 
značení musí být zajištěno proti posunutí či pádu vlivem povětrnostních podmínek.  Případné závady 

budou bezodkladně odstraněny.  

4. Umístěné dopravní značení nesmí zasahovat do rozhledových polí křižovatek a sjezdů. Umístěním 
dopravního značení nesmí být narušeno vnímání dopravní situace.  

5. Po pominutí důvodů pro umístění přechodného dopravního značení bude dopravní značení 
neprodleně odklizeno. 

 

Odůvodnění:  

Odbor dopravy Městského úřadu Kadaň jako příslušný silniční správní úřad ve smyslu § 124 

odst. 6 zákona obdržel dne 04.09.2017 od HOBBY RACING klubu žádost o vydání stanovení 
přechodné úpravy provozu na silnici č. II/224 v úseku Hradiště (start závodu) – Nová Víska – Rusová 

(cíl závodu) z důvodu konání automobilových závodů do vrchu. Na základě uvedeného, a po 
souhlasném vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, územního odboru 
Dopravního   inspektorátu   Chomutov   č.j.:  KRPU-172761-1/ČJ-2017-040306   ze   dne  31.08.2017    

s t a n o v u j e    silniční správní úřad podle § 77 odst. 5 zákona toto opatření obecné povahy. 
 

Poučení: 

 Proti tomuto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích nelze podle § 
173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.  

 Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou, přičemž dle § 77 odst. 5 zákona 
nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. 

 V souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu je možné nahlédnout do obsahu tohoto 
opatření obecné povahy v úředních dnech  (pondělí a středa od 7:30 do 11:30 a od 12:00 do 17:00 
hodin), popř. mimo úřední dny po telefonické dohodě,  na odboru dopravy Městského úřadu Kadaň, 

Jana Švermy 21 (kancelář dveře č. 25, 3. patro).  
 

 

 

Ing. Reli Slunečková 

 referent odboru dopravy 
 
 
 

Vyvěšeno dne: ………………………………          Sejmuto dne: ………………………………… 

Razítko a podpis osoby odpovědné za vyvěšení a sejmutí oznámení: 
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Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
HOBBY RACING klub v AČR, Březenecká č.p. 4750/186, 430 01  Chomutov 1 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxje 
  
dotčené správní úřady 

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Dopravní inspektorát Chomutov, IDDS: a64ai6n 
  

ostatní 
Město Klášterec nad Ohří, IDDS: 6dqbymc 
Obec Domašín, IDDS: kmzb6y8 

Obec Kryštofovy Hamry, IDDS: xgaaq46 
Obec Měděnec, IDDS: fkmbviz 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, provoz Chomutov, Pražská č.p. 6, 430 01 Chomutov 
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