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VEREJNA VYHLASKA

opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravv provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Cheb, odbor stavební a Životního prostředí, přís|ušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních

komunikacích d|e ustanovení $ 124 odst. 6 a ustanovení s 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách někteých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dá|e jen ,,zákon o si|ničním provozu..)

na zák|adě návrhu spo|ečnosti CHEVAK Cheb, a.s', |C' 497 87977, Tršnická 4|11,350 02 Cheb - Hradiště, na stanoveni
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na si|nicích l|' a |||'třídy, místnich komunikacích a veřejně přístupných

úče|ových komunikacich v obcích v územním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působoností Cheb při.-odstraňování

havárii na vodovodním a kana|izačním řadu, po předchozím písemném vyjádření přís|ušného orgánu po|icie ČR, kteým je

Krqské ředite|sfuí po|icie Kar|ovarského kraje, územní odbor vnější s|uŽby Cheb, Dopravní inspektorát, Va|dštejnova 2, 350 15

Cheb, č'j.: KRPK-455-68/CJ-2016-190206 ze dne 24.02.2016, v návaznosti na ustanovení $ 77 odst. 5 zákona o si|ničním
provozu a ustanovení$ 171 zákonač' 500/2004 Sb., správnířád, vezněnípozdějších předpisů (dá|e jen,,správnířád..),

stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích'

na si|nicích ||. a |||.třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v obcích v Územním obvodu

obecního úřadu obce s rozšiřenou působonostÍ Cheb - d|e při|oŽených schémat Bl1, Bl2, Bl3, B|4, Bl7, 8|16 a B|24 pro

označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66 (Zásady pro označováni pracovních míst na pozemních

komunikacích,3.vydání, schvá|ené Ministerstvem dopravy čj'21l2015-120-TN/1).

Důvod: označování pracovních míst při odstraňování havárií na vodovodním a kana|izačním řadu v obcích

Platnost stanovení: do 28'02'2017

odpovědná osoba: CHEVAK Cheb, a's', |Č: 497 87 977 , Trsnická 4/1 1, 350 02 Cheb - Hradiště

Stanovené podmínky:
1. umístění dopravního značeni bude provedeno d|e předložených návrhů - schémat, do|oŽených stanoviskem

D| Po|icie cR KRP KK, č.j.: KRPK-455-68/CJ-2016-190206 ze dne 24.02.2016, které tvoří nedí|nou součást
tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

2, osazení a provedení přenosného dopravniho značení azařizeni musí být v sou|adu s ustanoveními zákona o

si|ničním provozu, vyh|ášky 29412015 Sb., kterou se provádějí pravid|a provozu na pozemních komunikacích,
za uyuŽití TP 66 (Zásady pro označováni pracovních míst na pozemních komunikacích, 3.vydáni)

schvá|ených Mi nisterstvem dopravy q' 21 1201 5-120-TN/1,

3. přenosné dopravní značení a zařizeni bude pouŽito pouze V době faktického provádění prací a po jejich

ukončení neprod|eně uvedeno do původního stavu,

4' toto stanovení přechodné úpravy provozu musi být na místě před|oŽeno kontrolním orgánům k nah|édnutí,

5. osoba odpovědná za provádění stavebních prací na místě rozhodne o pouŽité variantě výše uvedeného
shématu pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích a zajistí jeho řádnou rea|izaci na

konkrétním místě před zahájením prací.



6. Toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunjkacích nenahrazuje stanoviska,

opatření, posouzení nebo jiná povo|ení nutná pod|e zvláštních předpisů.

Správní orgán si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit v případě, Že si tak vyŽádá veřejný zájem.

odůvodnění

Dne 29'02'2016 poda|a spo|ečnost CHEVAK Cheb, a's., |Č: 497 87977, Tršnická 4111,350 02 Cheb - Hradiště návrh

k Městskému úřaóu Cheb, odboru stavebnímu a Životního prostředi, přis|ušnému orgánu státní správy ve věcech provozu na

|ozemních komunikacích ve smyslu ustanovení $ 124 odst.6 a ustanovení $ 77 odst. 1 pís.[.c)zákona o si|ničním provozu,

na stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve smys|u ustanovení $ 77 zákona o si|ničním provozu

pro označování pracovníin nji.t při odstrďování havárií na vodovodním a kana|izačním řadu. K Žádosti by|o při|oŽeno

souh|asné stanovisko příslušného orgánu Po|icie Čn e .i.: KRPK-455-68/ČJ-2016-190206 ze dne 24,02.20,16 včetně navŽených

schémat B|1'Bt2,B|3,Bl4,Bft aBtŤ6 TP 66 (zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích).

V sou|adu s ustanovenim $ 77 odst. 5 zákona o si|ničním provozu přis|ušný správni Úřad nedoručuje návrh opatření obecné

povahy a nevyzývá dotčené osoby k podáváni připomínek nebo námitek.

Poučení

D|e ustanovení $ 173 odst' 2 správního řádu ne|ze proti opatřeni obecné povahy podat opravný prostředek ve smys|u obecných

předpisů o správním řízení.

D|e ustanovení $ 77 odst. 5 zákona o si|ničním provozu nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem po

vyvěšení.

\,uutrt
]\,ÍÍ.l!'.i'.\:ť:i.::. l ií}'q l l l j li.t!

..iá ,..,t j.i:..,g 1*'
,.. .r,..;.- ;r. .r 

_n"l;.

Pří|oha:
- schémata B|1,Bt2,Bl3,Bl4,Bft,8|16 aB|24 pro označování pracovních míst v obci

Ing. Jaroslav Šinka
vedoucí odboru stavebního a Životního

prostředi

v z. Ing. Radek Sobotka

Sejmuto dneVyvěšeno dne'..'....'....'.'

Razitko orgánu, kteý potvzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu.

Toto opatření obecné povahy naby|o účinnosti dne:



Rozdě|ovník:
- CHEVAK Cheb, a.s', |Č:497 87 977,Tršnická 4111,350 02 Cheb - Hradiště

- Po|icie Čn rŘp KK D| Cheb

- Městský Úřad Cheb, odbororganizační - k vyvěšení na úředni desce

- Městský úřad Františkovy Lázně - k vyvěšení na úřední desce

- Městský úřad Luby - k vyvěšení na úřední desce
- Městský úřad P|esná - k vyvěšenÍ na úřední desce
- Městský Úřad Ska|ná - k vyvěšení na Úřední desce
- obecní úřad Do|ní Žandov - k vyvěšení na úřední desce

- obecní úřad KřiŽovatka _ k vyvěšení na úřední desce
- obecní úřad Libá - k vyvěšení na úřední desce
- obecní Úřad Lipová - k vyvěšeni na Úřední desce
- obecní úřad Mi|hostov - k vyvěšení na Úřední desce
- obecní Úřad Mi|íkov - k vyvěšení na úředni desce
- obecní úřad Nebanice - k vyvěšeni na úřední desce
- Obecní Úřad Nový Koste| - k vyvěšení na úřední desce
- obecní úřad odrava - k vyvěšení na úřední desce
- obecní Úřad okrouh|á - k vyvěšeni na úřední desce
- obecní úřad Pomezi nad ohří - k vyvěšení na úřední desce

- obecní úřad Poustka - k vyvěšení na úřední desce

- obecní úřad Třebeň - k vyvěšení na úřední desce

- obecní úřad Tuřany - k vyvěšení na úředni desce
- obecní úřad Ve|ký Luh - k vyvěšení na úřední desce

- obecní Úřad Vojtanov - k vyvěšení na úřední desce
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Schéma B/l
Standardní pracomí místo na pozemní
komunikaci s ma|ým dopravním za|íže.
ním.

2q 2.2o4c
Unpr/. q55 -cgl č J jc'/G *l3.J7

wávéra jďnostrannými směrovacími

podé|ně 1-2m
přičně 0,6- 1m

podé|ná uzávéra obouskannými směrovacími
deskami
odstup max. 10m

10 -i]3" 20x$ Ú

"-t::r!, .r;l'r::..r,:.:
:. .... :..rlr{i,: j.:.ri.i,j.fr,::,

t]ltcu 4Ý|',lo,llnt/,tvw"(| 
loIv't|^'ýlIt)

pňčná uzávěra jednostrannjlrni směrovacími
deskami

odstup podó|ně 
..| 

.2m
příčně 0,6- 1m

uýstraŽná světla typu 'l na kďdé směrovací
desce

t) uŽití dopraních značek a dopravních zařÍzení
v případě souběžných parkavacích pruhťl,

chodníkil nebo stezek pro cyklisty podte
schénat 8/16 až B/20
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Schéma B/2
Standardní pracovní místo na pozemní
komunikaci s malým dopravním zďÍŽ*
ním. Zúžení Yozovky na jeden jÍzdní pruh.

zu," 2Ó4L
u.aPu -q b5- est Č'J. ?o/G -l3o,z

minimá|ně 3 vr'isfuažná wětta typu 1

poeha uzáí{ěna obou$ranqými srněroacími
deskami

ods{up max. 10m

podélní uzávěra zábradlím na sFaně chodníku/
sted<y pro cyklisty

pňčná rzátrerra aábranou
minimáně 3 výstražrrá wěťa typu 1

Í) mŮže být lte výiimečných píípadech nenší
(viz kap.6-!"2.1

2) užitÍ ctqramíctl maěek a dopraních zaříre-
nív přípdě sanběžných parkwacícÍt pruhú,
chúnkú rcfu stezek pra cyktisty pdte
schemď 8/Í6 až BlZa

!\,ta U,1,( Bl b 
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Schéma B/3
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Standardni pracovní místo. ZúŽeni iízdni.

ho pruhu.

2-u.2 2olc
UnpU _ r{55 _ oB/ir -2s4c

n,t
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uzávěra oboustrannými směrovacimi

10m
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přÍčná uzávěra

deskami
odstup podé|ně

příčně

uýstraŽná světla

desce

iednostrannými směrovactmt

1-2m
0,6-1m

$pu 1 na kaŽdé směrovaci

iÍ.ao
1 ) uŽití dopravních značek a dopravnÍch zaříze'.
,, 

i,, iřň"áie iouběžných parkovacích pruhŮ,
'J,íint, 

nebo stezek pro cyklisty podle

schématBl17 aŽB/20

!*
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výstraŽné svět|o typu t

nebo značlo umistěna na

iiuo,..."n.ni' Žlutoze|eném podk|adu' v prot|-

směru shodně

Vzdá|enosti V metrecn

SCHÉMATA PRo oZNAČENÍ PMcoYNÍcH MÍsT v oBcI

e
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Schéma B/4

Standardní pracovní místo. Práce v jízd.
ním pruhu. Dva pomocném iízdni pruhy.

2q 2.ZoÁe
V.aPu- íJ 5s- G R rél-z Ótc. /,E

uzávěra oboustrannými směrovacími des-

podé|ně 1.2m
přícně 0,6-1m

podélná uzávěra oboustrannými směrovacími
deskami.

odstup max. 10 m.

oddě|ení protisměrných iízdních pruhů pod|e

intenzity provozu vodicí stěnou, vodicím prahem,

vodicí deskou, zqýrazňující deskou, řadou do-
pravních knoflíků (odstup 0,3 - 1,0m), fó|ií nebo
barvou

1 o _{JJ_ t{il$ t
nirři:il'9&..ť 

i,ifr -4. í l l'l-ll'l
,!]'i]. (].l -'Íj;|i]'ť,ir'L 

'l:

n,,o, 
- iir';: '"'

tWch ť8'{UlatQ
I

příčná uzávěra jednoshannými směrovacími
deskami

odstup podé|ně 1 -2m
příčně 0,6-1m

\4ýstraŽná světla typu 1 na kaŽdó směrovací
desce

1 ) užití dopravnÍch značek a dopravních zaříze.
ní v případě souběžných parkovacích pruhŮ,

chodníkŮ nebo stezek pro cyklisty podte
schémat 8/16 až B/20

výstraŽné svět|o typu 1

nebo značka umístěna na fluorescenčním Ž|utoze-
|eném podkladu, v protisměru shodně

,?,A Q
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Schéma B/7

Standardni pracovní místo uprostřed
vozovky.

VýstraŽné svět|o typu 1

nebo značka umístěna na Íluorescenčním Ž|utoze-
|eném podkladu, v protisměru shodné

příčné uzávěry jednostrannými směrovacími
deskami
odstup podélně 1.2n

příčně 0,6. 1 m

výstraŽná světla typu í na kaŽdé směrovací
desce

LíJ.z'2oAC
\

U,oPu.-ugE-Gs/CJ -zc4C " /9'12

jednoskannými směrovacími

. I I')alj,:jr;-;., r :,r-.:..- : -,."

I l,Lt1u le t I-4 t tnt,,t tutJt(LL,((p

1) může býn ve výjimečných případech menši
(viz kap. 6"1.2.)
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Schéma 8/í6
Chodník nebo stezka pro cyk|isty podé|
pracovního místa na vozovce.

2q.?, 2 <st (-

l"tQP t(. ! ss.cs/iJ.zolc Á5'2c

.1...,Í^ 
(Á/ffi \J//

h|oubky qýkopu zábranou nebo zábradlím

čewená yýstraŽná svět|a typu 3 , podélný odsfup
do 50m

1 ) označení pracovnÍho místa na vozovce podle
schémat Bl1, B/2, B/4 až 8/6, B/8, B/9, B/12
aíalu.s
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Schéma BI24

operativni pracovní místo na vozovce.

2\." 2r,t\L
uor.,u(.L{55-Ge/ č ) .2 Cl C 45)l

,: 1:;t.."

uzávěra třemi dopravními kuŽeli (WŠka

podélně 1 .2m
pňčně 0'6."| m

podélná uzávěra dopravními kuŽely (vyŠka min.

0.5 m) nebo vodicími deskami

odstup max. 6m

příčná uzávěra třemi dopravními kuŽely (uýška

0,5m)
výstraŽné světlo typu 1

odstup podé|ně 1.2m
příčně 0'6-1m

1) nŮže byt ve výiimečných případech nenši
(vizkap.6.2.1')

2) v případě, že zbývaiicí šířRa vozovky unož.

ňuje provoz len v jednom směru iízdy, mŮže

bÝt délka pracovního místa max. 50m, iinak
použít SSZ pdle schématu B/\

!I
4L+.iil {'ji 2fi1$ rt. \

I ,1.":f i|' ril

[LLiu1 /ilu,i1ut6

uýstraŽné svět|o typu 1

nebo značka umístěna na f|uorescenčním Žlutoze-

leném podk|adu, v protisměru shodně

yzdálenosti v metrech
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