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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Horšovský Týn, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně
příslušný správní orgán (dále jen „správní orgán“) 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“), na základě návrhu právnické osoby NET4GAS, s.r.o., se
sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle, IČ: 27260364, podané prostřednictvím
zmocněné právnické osoby IQ PROJEKT s.r.o., Školní 3635/24, 430 01 Chomutov, IČ:
03258106, dne 3.7.2020,

s t a n o v í
v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, po předchozím
projednání s dotčeným orgánem, Policií ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní
odbor Domažlice, dopravní inspektorát, Kosmonautů 165, 344 01 Domažlice, Č.j.: KRPP-565771/ČJ-2020-030106, ze dne 26.5.2020, přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
– silnici II. tř. č. 185 za obcí Hlohovčice, z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu na silnici, z důvodu výjezdu vozidel stavby z účelové komunikace, která bude využívána
jako přístupová pozemní komunikace při provádění rekonstrukce stávajícího VTL plynovodu,
stavba č. 11202, „Provedení výměny DN 1000 Etapa L, SO 038 Hlohovčice“.
1. Dotčený úsek pozemní komunikace, rozsah pracovního místa a důvod:
– silnice II. tř. č. 185 za obcí Hlohovčice.
2. Doba platnosti tohoto stanovení: od 29.9.2020 do 18.12.2020.
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3. Stanovené dopravní značení a zařízení pro označení předmětného pracovního místa a
objízdné trasy:
- podle dokumentace DIO – 3 x situace (Příloha č. 1/1 – 1/3) předložené žadatelem, které
tvoří nedílnou součást tohoto opatření obecné povahy.
Toto stanovení přechodné úpravy provozu se vydává za následujících podmínek:
– stanovené dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení, související s označením
pracovního místa a regulací dopravy, budou instalovány bezprostředně před zahájením
prací, nebude-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným
vhodným způsobem,
– bezprostředně po skončení prací a uvedení pozemní komunikace do sjízdného stavu bude
umístěná přechodná úprava provozu odstraněna,
– místní úprava provozu, která nebude v souladu s touto přechodnou úpravou provozu, bude
po dobu trvání přechodné úpravy provozu zneplatněna,
– stanovené dopravní značky a dopravní zařízení budou osazeny dle TP 66 „Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích – II. vydání“,
– veškeré dopravní značky a dopravní zařízení musí svým provedením odpovídat příslušným
ustanovením zákona o silničním provozu, v návaznosti na vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a příslušným technickým
normám a předpisům,
– použité dopravní značky budou provedeny výhradně jako retroreflexní, třídy minimálně 1,
dle platné ČSN a musí být osazeny buď na stabilních stojanech opatřených červeno-bílými
pruhy, spodní hranou ve výšce minimálně 0,60 m nad vozovkou, zábrana pro označení
uzavírky Z2 ve výšce její horní hrany 1,00 m nad vozovkou, nebo na podpěrných sloupcích
opatřených nátěrem se střídavě červeno-bílými pruhy šířky 0,10 – 0,20 m v celkové délce
min. 0,45 m,
– podpěrné sloupky budou uchyceny v podkladních deskách,
– navrhovatel zajistí, aby použité dopravní značky byly po celou dobu udržovány v plně
funkčním stavu a v čistotě a byly správně umístěny a připevněny,
– zavádění přechodného dopravního značení v rámci předmětného pracovního místa bude
probíhat ve směru pohybu dopravního proudu, jeho rušení pak proti směru jeho pohybu,
– dopravní značky, které mají význam jen v časově omezené době (např. jen v pracovní době),
musí být mimo tuto dobu (např. v mimopracovní době) zrušeny škrtnutím, zakrytím nebo
odstraněním,
– osoba odpovědná za umístění dopravního značení a jeho stav po dobu omezení provozu:
Ing. Radek Štolpa, tel.: 724278593 a Marek Dostál, tel.: 702143657.
Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, stanovená tímto opatřením obecné povahy
je určena pouze pro potřeby žadatele a nesmí být poskytována dalším osobám nebo společnostem.

Odůvodnění:
Dne 3.7.2020 podala právnická osoba NET4GAS, s.r.o., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 21
Praha 4 – Nusle, IČ: 27260364, prostřednictvím zmocněné právnické osoby IQ PROJEKT s.r.o.,
Školní 3635/24, 430 01 Chomutov, IČ: 03258106, zdejšímu správnímu orgánu návrh na stanovení
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přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici II. tř. č. 185 za obcí Hlohovčice, z
důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na silnici, z důvodu výjezdu vozidel
stavby z účelové komunikace, která bude využívána jako přístupová pozemní komunikace při
provádění rekonstrukce stávajícího VTL plynovodu, stavba č. 11202, „Provedení výměny DN 1000
Etapa L, SO 038 Hlohovčice“.
V návrhu je uveden konkrétní důvod, proč by měl být provoz navrhovaným způsobem upraven a k
návrhu byly přiloženy grafické přílohy přechodného dopravního značení schválené Policií ČR,
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, dopravní inspektorát,
Kosmonautů 165, 344 01 Domažlice.
Na základě návrhu právnické osoby NET4GAS, s.r.o., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 21
Praha 4 – Nusle a souhlasného stanoviska Policie České republiky, se souhlasem majetkového
správce silnice Správy a údržby silnic Plz. kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň, stanoví zdejší
správní orgán uvedenou přechodnou úpravu provozu na uvedené silnici, ve veřejném zájmu
zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, při provádění rekonstrukce stávajícího VTL
plynovodu u obce Hlohovčice.
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, jde-li o světelné signály,
příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k
nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od
obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, se dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o
provozu na pozemních komunikacích realizuje formou opatření obecné povahy ve smyslu § 171174 správního řádu.

Poučení:
Podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti pátým
dnem po vyvěšení.
Podle § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“) není závazné opatření obecné povahy právním předpisem ani rozhodnutím.
Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy posoudit
v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti
opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.

otisk úředního razítka
Mgr. Pavel Turner, v.r.
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
Toto opatření obecné povahy musí být zveřejněno vyvěšením na úřední desce a na
elektronické úřední desce, po dobu nejméně 15-ti dnů:
– Městského úřadu Horšovský Týn, nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn
– Obecního úřadu Hlohovčice, Hlohovčice 80, 345 61 Staňkov
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Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Příloha: 3 listy - situace DIO
Obdrží:
– Městský úřad Horšovský Týn, nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn – úřední deska
– Obecní úřad Hlohovčice, Hlohovčice 80, 345 61 Staňkov– úřední deska
– NET4GAS, s.r.o., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle,
prostřednictvím IQ PROJEKT s.r.o., Školní 3635/24, 430 01 Chomutov
Na vědomí:
– Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, dopravní
inspektorát, Kosmonautů 165, 344 01 Domažlice
– Správa a údržba silnic Plz. kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň
– Obec Hlohovčice, Hlohovčice 80, 345 61 Staňkov
– vlastní k založení do spisu

tel. ústředna: 379 415 111
fax:

377 387 223

e-mail: epodatelna@muht.cz
www.horsovskytyn.cz
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