Městský úřad Tachov
Hornická 1695, 347 01 TACHOV
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Váš dopis č.j.:
Ze dne:
16.10.2020
Spis. značka:
Naše č.j.:
8346/2020-ODSH/TC
Vyřizuje:
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E-mail:

Gondorčín
374 774 254
jiri.gondorcin@tachov-mesto.cz

Datum:

30.10.2020

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Prodloužení termínu přechodné úpravy provozu
Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství, příslušný podle ust. § 124
odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“), ve znění pozdějších předpisů,
obdržel dne 16.10.2020 žádost Krajského úřadu Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního
hospodářství, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 70890366 v součinnosti s Policií ČR, Krajské
ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň, IČ 751 51 529, o prodloužení
termínu stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/605 (prostor bývalého HP
Rozvadov – Waidhaus), silnici II/199 (prostor bývalého HP Pavlův Studenec – Bärnau)
a silnici II/201 (prostor bývalého HP Broumov – Mähring) vydaného formou opatření obecné
povahy dne 24.10.2016 pod č. j.: 11975/2016-ODSH/TC (stanovení PÚP prodlouženo dne
09.10.2017 pod č. j.: 9117/2017-ODSH/TC, následně dne 30.10.2018 pod č. j.: 11363/2018ODSH/TC a dne 16.10.2019 pod č.j. 9087/2019-ODSH/TC) a doplněné o varianty přechodné
úpravy provozu které byly stanoveny pod č.j. 2975/2020-ODSH/TC ze dne 27.04.2020.
Na základě žádosti Krajského úřadu Plzeňského kraje v součinnosti s Policií ČR, Krajské
ředitelství policie Plzeňského kraje se v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním
provozu prodlužuje termín stanovení přechodné úpravy provozu vydaného Odborem
dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Tachov formou opatření obecné povahy
dne 24.10.2016 pod č. j.: 11975/2016-ODSH/TC ve znění stanovení ze dne 09.10.2017
č. j.: 9117/2017-ODSH/TC a ze dne 30.10.2018 pod č. j.: 11363/2018-ODSH/TC a zároveň
opatření obecné povahy ze dne 27.04.2020 pod č.j. 2975/2020-ODSH/TC na dobu jednoho
roku
od 01.11.2020 do 31.10.2021 (včetně)
na silnici II/605 (prostor bývalého HP Rozvadov – Waidhaus), silnici II/199 (prostor
bývalého HP Pavlův Studenec – Bärnau) a silnici II/201 (prostor bývalého HP Broumov –
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Mähring), z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění kontroly osob
a věcí na vjezdu a výjezdu z České republiky v souvislosti s opatřením Policie ČR a nařízení
vlády v souvislosti s pandemií COVID-19 k ochraně vnější hranice České republiky.

Dopravní značení zůstává ve stejném rozsahu. Podmínky stanovení přechodné úpravy
provozu č. j.: 11975/2016-ODSH/TC ze dne 24.10.2016 a č.j. 2975/2020-ODSH/TC zůstávají
nadále v platnosti.
Dokumentace DZ (zpracovatel: Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,
Nádražní 2, 306 28 Plzeň, IČ 751 51 529, datum 10/2016 a 04/2020) nebude z důvodu
velkého rozsahu zveřejněna na úřední desce. Lze se s ní seznámit na MěÚ Tachov, odboru
dopravy a silničního hospodářství, Hornická 1695, 347 01 Tachov, kancelář č. 114.

Ing. Roman Říha
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
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 ………………………

Sejmuto ………………………….

Rozdělovník
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň,
IČ 751 51 529 – žadatel (DS)
- Městský úřad Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov, IČ 002 60 231 (úřední deska)
- Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Škroupova
18, 306 13 Plzeň, IČ 708 90 366 (DS)
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 720 53 119
(DS)
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