Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor dopravy a silničního hospodářství
Dle rozdělovníku
Datum:
Spisová značka:
Číslo jednací:
Vyřizuje/linka:

22. dubna 2022
KUUK/061156/2022/2
KUUK/062010/2022
Ing. Jiří Bárta/329

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – umístění
přechodného dopravního značení
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný
správní úřad ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích - silnicích I. třídy dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, na základě předchozího projednání
s příslušným dotčeným orgánem dle § 77 odst. 2 téhož zákona, tj. Policií ČR, Krajským
ředitelstvím policie Ústeckého kraje, Územním odborem vnější služby, dopravním
inspektorátem Teplice a jeho souhlasného stanoviska č.j. KRPU-127287-1/ČJ-2021-040906
ze dne 11. srpna 2021 a č.j. KRPU-70945-2/ČJ-2022-040906 ze dne 13. dubna 2022, podle
§ 77 odst. 1 písm. b) téhož zákona

prodlužuje stanovení
Na silnici:

I/8 a I/63

Lokalita:
Důvod:
Termín:
Navrhovatel:

Rtyně nad Bílinou
Vedení objízdné trasy
16. 8. 2021 – 31. 5. 2022 se prodlužuje do 31. 8. 2022
STRABAG a.s., IČ: 608 38 744, se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158
00 Praha 5
(odpovědná osoba pan Roman Racek – mobil 602 781 550)
III/25817-2-Rekonstrukce mostního objektu 25817-2 Rtyně nad Bílinou
Dle přílohy

Název akce:
Osazení DZ:

přechodnou úpravu provozu na výše uvedené silnici I. třídy, a to za těchto podmínek:
1.

Přechodná úprava provozu bude provedena dle přiložené přílohy, odsouhlasené
Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje, Územním odborem vnější služby,
dopravním inspektorátem.

2.

K označení bude použito reflexních dopravních značek (min. třídy R2)
v základních velikostech. K označení nesmí být použito nečitelného či
poškozeného dopravního značení, značky a zábrany musí být zajištěny proti
posunutí vlivem povětrnosti.

3.

Rozměry a provedení dopravních značek musí být v souladu s Vyhláškou
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, dále v souladu s ČSN EN 12899-1 a v souladu s aktuálním zněním
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technických podmínek TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na
pozemních komunikacích.
4.

Stanovené přechodné dopravní značení bude umístěno pouze po dobu trvání
akce a ve stanoveném termínu. Po ukončení prací či uplynutí stanoveného
termínu bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno.

5.

Skutečnou dobu trvání dopravního omezení je povinen správce komunikace,
případně provádějící firma zadat do univerzální aplikace (http://jsu.jsdi.cz)
Národního dopravního informačního centra (NDIC), Slovenská 7/1124, 702 00
Ostrava – Přívoz. V nutných případech lze tyto operativní změny hlásit telefonicky
na NDIC (596 663 550-556).

Otisk úředního razítka
Ing. Jiří Bárta
samostatný referent
oddělení pozemních komunikací

Příloha:
v řízení ověřený Situační plánek s vyznačením umístění přechodného dopravního značení
Rozdělovník
Navrhovatel: - STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
- WALI CZ s.r.o., Oldřichovská 15/7, 405 02 Děčín VIII - Dolní Oldřichov
Na vědomí:

- Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor vnější služby dopravní inspektorát, Husitská 708/5, 415 01 Teplice,
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01
Chomutov

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111, Fax: +420 475 200 245, Url: www.kr-ustecky.cz, E-mail: urad@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156, DIČ: CZ70892156, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 882733379/0800

strana 2 /2

JID: PCR04ETRfo87998690
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Wali CZ spol. s r.o.
Oldřichovská 15/7
405 02 Děčín VIII

Stanovisko ke zvláštnímu užívání silnice č. III/25817 – k.ú. Rtyně nad Bílinou – rekonstrukce
mostu ev. č. 25817-2

Policie České republiky Dopravní inspektorát v Teplicích po posouzení Vaší žádosti
z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a v souladu
s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném
znění souhlasí se zvláštním užíváním výše uvedené komunikace do 31.12. 2022, neboť
odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních
komunikacích.
Současně podle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích Dopravní inspektorát Teplice doporučuje
stanovení přechodného dopravního značení dle předloženého a námi doplněného návrhu
ze dne 11.8.2021.
Na příslušném silničním správním úřadu je nutno zjistit další případné akce v
předmětné lokalitě, které by mohly být v kolizi s výše uvedenou akcí.
Toto stanovisko nenahrazuje stanovení přechodné úpravy provozu
a rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace vydávané příslušným
silničním správním úřadem.

Husitská 708/5
415 01 Teplice
Tel.: 974 439 260
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
ID DS: a64ai6n
380.4688.87998690

Vyřizuje:
por. Bc. Sergej Iljučok
439258, 439260

npor. Bc. Michal Koubek
vedoucí DI
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