Městský úřad Klatovy

Odbor dopravy – dopravní úřad
pracoviště Mayerova 130

Č.j.: OD/13141-1/19/Kj
Vyřizuje: Kvarda
Tel.: 376 347 491
jkvarda@mukt.cz
Datum: 7.10.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný 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, na základě návrhu ze
dne 20.9.2019 podaného Správou železniční dopravní cesta, s. o., Oblastní
ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň, po předchozím projednání
s dotčeným orgánem – Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje, Územní odbor
Klatovy, Dopravní inspektorát Klatovy ze dne 30.9.2019, č.j.: KRPP-116146-1/ČJ2019-030406 podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu
stanovuje přechodnou úpravu provozu
na MK u obce Vrchaveč – u osady Černé Krávy, u žel. přejezdu P934, při použití
dopravních značek a dopravního zařízení dle DIO, které je přílohou tohoto
stanovení pro zabezpečení úplné uzavírky MK při opravě železničního přejezdu
P933 (KM 49,181) na železniční trati v úseku Běšiny – Klatovy
v termínu od 29.10.2019 (od 08:00 hodin) do 31.10.2019 (do 19:00 hodin)
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1. Dopravní značky související s úplnou uzavírkou MK budou instalovány
bezprostředně před zahájením prací opravy železničního přejezdu.
2. V zájmu bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích budou
použity dopravní značky v souladu TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst
na pozemních komunikacích" a TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních
komunikacích".
3. Objízdná trasa bude, dle požadavku PČR DI Klatovy, č.j. KRPP-116146-3/ČJ2019-030406, po dobu uzavírky vedena přes obec Neznašovy.
Odůvodnění
Dne 20.9.2019 podala Správa železniční dopravní cesty, s. o., Oblastní ředitelství
Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň zdejšímu správnímu orgánu návrh na
stanovení přechodné úpravy provozu na MK u obce Vrhaveč – u osady Černé Krávy,
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pro zabezpečení úplné uzavírky MK při opravě železničního přejezdu P933 (KM
49,181) na železniční trati Běšiny - Klatovy.
V návrhu byl uveden konkrétní důvod, proč by měl být provoz navrhovaným
způsobem omezen dle předloženého schématu. Na podkladě žádosti a souhlasného
stanoviska PČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy,
Dopravní inspektorát Klatovy dospěl zdejší správní orgán k závěru, že vydá toto
opatření obecné povahy, kterým bude stanovena výše uvedená přechodná úprava
provozu. Správní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 odst. 1
písm. c) zákona o silničním provozu jako opatření obecné povahy postupem dle části
šesté správního řádu.
Poučení
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 posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze
vydat do 3 let od účinnosti opatření obecné povahy.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této
veřejné vyhlášky.
Otisk
úředního
razítka
Bc. Jiří Kvarda v.r.
služební číslo 414428
Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského
úřadu v Klatovech a Obecního úřadu ve Vrhavči, elektronické úřední desce
Městského úřadu v Klatovech a Obecního úřadu ve Vrhavči.
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Nabylo účinnosti dne:
Příloha: Dopravní opatření při ÚU provozu MK u obce Vrhaveč-osady Černé Krávy
přes železniční přejezd P933 (KM 49,181) na trati Běšiny – Klatovy.
Obdrží se žádostí o vyvěšení na úřední desce, elektronické úřední desce
- Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí, nám. Míru 62/I., 339 01 Klatovy
- Obecní úřad Vrhaveč, Malá Víska 23, 339 01 Vrhaveč
Obdrží po nabytí účinnosti OOP:
- žadatel: Správa železniční dopravní cesty, s. o., Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická
1168/23, 326 00 Plzeň
- Obec Vrhaveč, Malá Víska 23, 339 01 Vrhaveč
- Policie ČR, KŘPPK-DI Klatovy, Nábřeží Kpt. Nálepky 412, 33901 Klatovy
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