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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 společnosti HERKUL a.s., IČ: 250 
04 638, se sídlem: Obrnice 228, PSČ: 435 21, ze dne 01.11.2017 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. III/22318  
v úseku:   Prunéřov – viz doložená situace 

v termínu:  od 20.11.2017 do 20.12.2018  
z důvodu:  UZAVÍRKA části silnice č. III/22318 z důvodu rekonstrukce.  

 
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-208965-
1/ČJ-2017-040306 ze dne 27.10.2017   s t a n o v í  ve smyslu § 77 odst. 1 písm. c) zákona 

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

 
 A Práce na silnici 

 B 20a Nejvyšší dovolená rychlost (30) 
 B 1 Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech + dodatková tabulka E 13 Text nebo 

symbol „MIMO VOZIDEL STAVBY“ + Z 2 Zábrana pro označení uzavírky 

 IP 10a Slepá pozemní komunikace  

 IP 22 Změna organizace dopravy „SILNICE III/22318 UZAVŘENA OD 7:00 DO 16:00“ 

(bude umístěno na silnicích č. II/224, III/22403) 
 IS 11c Směrová tabule pro vyznačení objížďky  (bude umístěno na silnicích č. II/224, 

III/22403, III/5681) 

 A 7a Nerovnost vozovky 

 B 21a Zákaz předjíždění 

 B 26 Konec všech zákazů 
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Podmínky stanovení přechodné úpravy provozu: 

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

komunikaci, v souladu s TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“  
a příslušnými normami ČSN. 

2. 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. Dopravní značení nesmí bránit 

údržbě komunikace. 

5. Na komunikaci bude po dobu prací průjezdný jeden jízdní pruh, vyjma max. 2 dní, kdy dojde 

k úplné uzavírce vozovky. 

6. Dopravní značení  bude vždy po skončení pracovní doby otočeno na neplatnost.  

7. V případě potřeby bude provoz krátkodobě řízen pomocí náležitě poučených a vybavených 

pracovníků (oděv s označením z retroreflexního materiálu). 

8. Po pominutí důvodů pro umístění 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 01.11.2017 od společnosti HERKUL a.s. žádost o vydání stanovení 

přechodné úpravy provozu na silnici č. III/22318 z důvodu její rekonstrukce AB krytu. Na základě 
uvedeného, a po souhlasném vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, 
územního odboru Dopravního   inspektorátu  Chomutov   č.j.:  KRPU-208965-1/ČJ-2017-040306   ze   

dne  27.10.2017,    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. 
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
HERKUL a.s., IDDS: 9u7eeav 
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, provoz Chomutov, Pražská č.p. 6, 430 01 Chomutov 

  
dotčené správní úřady 

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

Město Kadaň, Mírové náměstí č.p. 1, 432 01  Kadaň 1 
Město Klášterec nad Ohří, IDDS: 6dqbymc 

Obec Domašín, IDDS: kmzb6y8 
Obec Kryštofovy Hamry, IDDS: xgaaq46 
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxje 

Magistrát města Chomutova, odbor dopravních a správních činností, IDDS: 497beyz 
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