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ROBSTAV stavby k.s.,
Italská 1580/26
120 00 Praha

Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

Václav Škoda
377 195 181
vaclav.skoda@plzensky-kraj.cz

Datum:

7. 10. 2016

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně
a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, na základě žádosti společnosti ROBSTAV stavby k.s., se
sídlem Italská 1580/26, 120 00 Praha 2, IČ 27430774, adresa pro doručení Marie
Křemenáková, Kařez 188, 338 08 Zbiroh, ze dne 22.9.2016
stanoví
v souladu s ustanovením § 77, odst. 1), písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie
Plzeňského kraje, územní odbor vnější služby Domažlice, dopravní inspektorát,
Domažlice, ze dne 21.9.2016, pod čj. KRPP-147413-1/ČJ-2016-030106,
přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci – silnici I/22, za účelem
provádění stavebních prací při rekonstrukci silnice III/1903 Domažlice – Tlumačov –
Mrákov
1) Dotčený úsek: siInice I/22 v úseku Domažlice – Kout na Šumavě – dle
předložených situací
2) Stanovené dopravní značení a zařízení pro označení předmětného pracovního
místa : viz detail č.9, detail č.10 + celková situace
3) Doba platnosti: od 20. října 2016 do 25. listopadu 2016
Stávající dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou provozu
na pozemní komunikaci bude zakryto nebo zneplatněno.
Podmínky, za kterých lze provést tímto stanovenou přechodnou úpravu provozu
na pozemní komunikaci:
- stanovené dopravní značky a dopravní zařízení související s označením
pracovního místa budou instalovány bezprostředně před zahájením prací,
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nebude-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím
nebo jiným vhodným způsobem
mimo pracovní dobu bude dopravní značení odstraněno; nebude-li toto
možné, bude záležitost předem projednána se zdejším správním orgánem
anebo bezprostředně po instalaci dopravních značek a dopravního
zařízení budete telefonicky informovat zdejší správní orgán na telefonní
číslo výše uvedené
stanovené dopravní značky a 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 č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava zařízení
provozu na pozemních komunikacích, na související předpisy a na platné
ČSN EN.
použité dopravní značky a 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
použité dopravní značky a dopravní zařízení budou po celou dobu
udržovány v plně funkčním stavu a v čistotě a budou 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

Mgr. Dušan Pakandl
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
podepsáno elektronicky

Přílohy
celková situace, detail č.9, detail č.10
Na vědomí
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