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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu
Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný
správní orgán podle § 124 odst. 6 zák. 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 fyzické osoby podnikající Jarmily Schmiedové, nar.
22.05.1957, IČO 103 46 767, Třeboňská 609/29, 360 05 Karlovy Vary (dále jen
„navrhovatel“), ze dne 10.02.2020

stanoví
v souladu s § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po projednání s dotčeným
orgánem Policií ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, DI Tachov, pod č. j. KRPP151956-2/ČJ-2019-031006 ze dne 25.11.2019, následující přechodnou úpravu provozu na
místních komunikacích (dále jen „MK“) č. 40b, ul. Pobřežní v Tachově za účelem úplné
uzavírky a zvláštního užívání pro umístění prodejních stánků a dětských atrakcí v termínu od
pátku 31.07.2020 do neděle 09.08.2020:
-

Dotčený úsek: MK č. 40b ul. Pobřežní v Tachově (od mostku za Rychtou) směrem
k parkovišti pod Vysokou

-

Stanovené dopravní značení a zařízení dle předložené dokumentace DIO pro zajištění
akce „Prodejní stánky a dětské atrakce, 31.07.2020 – 09.08.2020“, zpracované Jarmilou
Schmiedovou, Třeboňská 609/29, 360 05 Karlovy Vary - Rybáře, které je přílohou tohoto
opatření obecné povahy

-

Doba platnosti: 31.07.2020 – 09.08.2020.

Toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci se vydává za následujících
podmínek:

1. Přechodná úprava provozu v dotčeném úseku pozemní komunikace bude provedena
osazením dopravního značení (DZ) a zařízení v místě, rozsahu a provedení dle
předložené dokumentace DIO pro zajištění akce „Prodejní stánky a dětské atrakce,
31.07.2020 – 09.08.2020“, zpracované Jarmilou Schmiedovou, Třeboňská 609/29, 360
05 Karlovy Vary - Rybáře, která byla ověřena v tomto řízení a je nedílnou přílohou
tohoto opatření obecné povahy a v souladu s vyjádřením Policie ČR, Krajské
ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Tachov KRPP-1519562/ČJ-2019-031006 ze dne 25.11.2019.
2. Provedení, umístění a osazení dopravního značení (DZ) a veškerého zařízení bude
v souladu s TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních
komunikacích“, bude splňovat požadavky ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní
značení na PK – část 1“, navazující v části SDZ ČSN 01 8020 („Dopravní značky na
PK“) a dále bude v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla o
provozu na PK v platném znění, v návaznosti na příslušná ustanovení zák. č. 361/2000
Sb., o provozu na PK a ostatními souvisejícími právními a technickými předpisy.
Osazení bude provedeno odbornou organizací.
3. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude
překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
4. Stanovené DZ a zařízení související s označením úplné uzavírky bude instalováno
bezprostředně před zahájením akce a po ukončení bude neprodleně odstraněno.
5. Osoby přibrané k zajištění podmínek bezpečnosti silničního provozu budou náležitě
poučené a vybavené podle § 79 odst. 1 písm. i) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích platném znění.
6. Bude zajištěna trvalá funkčnost a řádná údržba stanoveného DZ po celou dobu jeho
platnosti.

Odůvodnění
Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil na základě žádosti
navrhovatele a po projednání s Policií ČR výše uvedenou přechodnou úpravu provozu
z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při konání akce „Prodejní stánky a dětské
atrakce, 31.07.2020 – 09.08.2020“.

Poučení
Ve smyslu § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního
řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení
přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření obecné povahy.

Ing. Kateřina Prexlová
zástupce vedoucího odboru dopravy
a silničního hospodářství

2

Ve smyslu ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, opatření obecné povahy nabývá
účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Poslední den této lhůty je dnem
doručení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním dni vývěsní
lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena Odboru
dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Tachov.
Toto opatření obecné povahy musí být zveřejněno na úřední desce:
 Městského úřadu Tachov
a musí být vyvěšeno na dobu nejméně 15-ti dnů (15. den je dnem oznámení)

Vyvěšeno dne: 12.02.2020

Sejmuto dne: 28.02.2020

………………………………………………………………………………………………..
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyhlášky

Příloha
DIO (pro navrhovatele)

Rozdělovník
Jarmila Schmiedová, r. 1957, IČO 103 46 767, Třeboňská 609/29, 360 05 Karlovy VaryRybáře
Město Tachov, majetkoprávní odbor, Hornická 1695, 347 01 Tachov
Policie ČR- Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, DI Tachov, Plánská 2032, 347 01
Tachov - DS

Telefon: 374 774 111
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www.tachov-mesto.cz
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e-mail: podatelna@tachov-mesto.cz
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