
KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, Česká republika

Číslo jednací: KK/3681/DS/22-2

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „krajský 
úřad“), 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 (dále jen „zákon 
č. 361/2000 Sb.“), jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné 
úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnici I. třídy, na základě návrhu právnické 
osoby COLAS CZ, a.s., sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00, Praha 9, IČO: 261 77 
005, kterou zastupuje na základě plné moci zaměstnanec Bc. Milan Křimský, nar.: xxx, bytem 
xxx, podaného dne 07.12.2022 a po písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR, 
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor Karlovy Vary, Dopravní 
inspektorát č.j.: KRPK-23468-2/ČJ-2022-190306 ze dne 14. března 2022 a po posouzení 
žádosti v souladu s ustanovením § 77 odst. 2 písm. b) a v souladu s ust. § 77 odst. 3 zákona 
č. 361/2000 Sb. v návaznosti na ustanovení § 171 a následující část šestou zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici I/20 u obce Krásné Údolí
v okrese Karlovy Vary,

dle ověřeného situačního plánku č. KK/3681/DS/22-2 schváleného Policií ČR, Krajské 
ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor Karlovy Vary, Dopravní inspektorát 
č.j.: KRPK-23468-2/ČJ-2022-190306 ze dne 14. března 2022, který je nedílnou součástí 
tohoto stanovení.

Platnost přechodné úpravy: 12.12.2022 – 30.04.2023

Důvod: z důvodu nevhodných klimatických podmínek není realizováno vodorovné 
dopravní značení na vjezdu do obce ze směru od Karlových Varů a od Plzně.

Podmínky:

1. Nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy je ověřený situační plánek 
č. KK/3681/DS/22-2, dle kterého bude přechodná úprava realizována.

2. Provedení a umístění svislých dopravních značek, vodorovných dopravních značek a 
dopravních zařízení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádí 
zákon o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a splňovat 
požadavky platných technických norem a zvláštních technických předpisů.
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3. Dopravní značení bude osazeno pouze na dobu nezbytně nutnou k provedení výše 
uvedených prací, a to plně v souladu s ust. § 78 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.

4. Za dodržení uvedených podmínek a za náležitý stav přechodné úpravy provozu po celou 
dobu užití dopravních značek odpovídá žadatel.

5. Stanovení přechodné úpravy provozu nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně 
jiné opatření správního orgánu vyžadované zvláštními předpisy.

Odůvodnění:
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně 
a místně příslušný správní úřad obdržel dne 07.12.2022 návrh právnické osoby COLAS CZ, 
a.s., sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00, Praha 9, IČO: 261 77 005, kterou zastupuje na 
základě plné moci zaměstnanec Bc. Milan Křimský, nar.: xxx, bytem xxx, na stanovení 
přechodné úpravy provozu na silnici I/20 u obce Krásné Údolí v okrese Karlovy Vary, 
v termínu od 12.12.2022 do 30.04.2023, kdy z důvodu nevhodných klimatických podmínek 
není realizováno vodorovné dopravní značení na vjezdu do obce ze směru od Karlových Varů a 
od Plzně. K žádosti bylo doloženo stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie 
Karlovarského kraje, Územní odbor Karlovy Vary, Dopravní inspektorát č.j.: KRPK-23468-
2/ČJ-2022-190306 ze dne 14. března 2022, souhlas Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa 
Karlovy Vary, příslušná plná moc, 3 x výkresy DIO a výpis z obchodního rejstříku. Správní 
orgán oznámil veřejnou vyhláškou stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/20 u obce 
Krásné Údolí v okrese Karlovy Vary, v termínu od 12.12.2022 do 30.04.2023 z důvodu, že 
kvůli nevhodným klimatickým podmínkám není realizováno vodorovné dopravní značení na 
vjezdu do obce ze směru od Karlových Varů a od Plzně, a to formou opatření obecné povahy.

Poučení:
Dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný 
prostředek. Opatření obecné povahy nabývá dle § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. účinnosti 
pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

V Karlových Varech dne 08.12.2022

Josef Vaněk v. r.
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství          elektronicky podepsáno
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Vyvěšeno dne: …………………….…………… Sejmuto dne: …………………….……………
   razítko a podpis oprávněné osoby  razítko a podpis oprávněné osoby

Doručí se:

Navrhovatel: (přímým doručením):COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 
adresa doručení: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 

Dotčené osoby (přímým doručením):
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
adresa doručení: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy 
Vary

Dotčené osoby (veřejnou vyhláškou):

V souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy správní orgán oznámí 
veřejnou vyhláškou; opatření obecné povahy zveřejní též na úředních deskách obecních úřadu v obcích 
jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.

Obecní úřad Krásné Údolí, Krásné Údolí 77, 364 01 Krásné Údolí
- Se žádostí o bezodkladné vyvěšení tohoto opatření obecné povahy ve věci stanovení 

přechodné úpravy provozu pozemních komunikacích na své úřední desce po dobu 15 dnů. 

Dotčený orgán:

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Odbor služby dopravní policie Karlovy 
Vary, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory
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