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Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
odbor dopravy a silničního hospodářství  

 
Dle rozdělovníku 

Datum: 11. října 2019 
Spisová značka:  KUUK/139882/2019 
Číslo jednací: KUUK/140152/2019/DS 
JID: 166992/2019/KUUK 
Vyřizuje/linka: Ing. Jiří Bárta/329 

 

Opatření obecné povahy 
 
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „Krajský 
úřad“), jako příslušný správní úřad ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu 
na pozemních komunikacích - silnicích I. třídy dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. b a § 124 
odst. 4 písm. b zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), na základě podnětu navrhovatele, 
doručeného dne 11. 10. 2019, a po písemném vyjádření Krajského ředitelství policie 
Ústeckého kraje, Územního odboru Teplice, Dopravního inspektorátu (dále jen „Krajského 
ředitelství policie“), č.j. KRPU-177380-1/ČJ-2019-040906 ze dne 7. 10. 2019,  
 

stanovuje přechodnou úpravu provozu 

na pozemní komunikaci, spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení 
či zařízení v přesné specifikaci a umístění dle vloženého Dopravně inženýrského řešení  
 
Silnice: I/27 
Lokalita: Košťany, ulice Zahradní 
Důvod: zřízení výjezdu 
Termín: 29. 10. 2019 – 15. 11. 2019 
Navrhovatel: Emvi Pro s.r.o. IČ: 28698975, se sídlem č.p. 48, 400 02 Chuderov  

(odpovědná osoba pan Alois Trochta – mobil 604 989 530) 
Název akce: „TP 016 026, Košťany, Střelná - odstranění výusti TP 44“ 
 
při dodržení těchto podmínek: 

1. Přechodná úprava provozu se stanovuje pouze na dobu probíhající akce a po 
jejím ukončení bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno. 

2. Rozměry a provedení dopravních značek či dopravního zařízení 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 technickými podmínkami TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na 
pozemních komunikacích 

3. 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. 

Toto opatření obecné povahy 

nabylo účinnosti dne: …………… 





KRAJSKE Rrolrrlsrvi pol-IcIe USTEcKEHo KRAJE

Uzemni odbor Teplice

Dopravni inspektoret

e. 1. : rne u-fi7 380-1 rcJ-2019-040906 Teplice 7.iijna2019
Pocet listfr: 1

Piiloha: 4

Znatky Dubi spol. s r.o.
Ruskd 323194a
417 02 Dubi 2

Stanovisko ke zvl65tnimu u1ivAni fseku silnice E. llll25340 a mistni komunikace

v ulici Zahradni - k.f . Stielni (KoStany) - vfkop v kiiZovatce, odstran6ni vfusti

Policie eeske republiky Dopravni inspektordt v Teplicich po posouzenl VaSl Z6dosti

z hlediska bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich a v souladu s

ustanovenim $ 25 odst. 1 zAkona e. 1311997 Sb., o pozemnlch komunikacich v platn6m

zn6ni souhlasi se zvlS5tn[m u2iv1nim vyi5e uveden6 komunikace, nebof odpovid6

obecnfm poZadavk0m na bezpednost a plynulost provozu na pozemnich komunikacich.

Soudasnd podle ustanoveni S 77 odst. 2 p[sm. b) z1kona e. 36112000 Sb., o
provozu na pozemnich komunikacich Dopravni inspektor6t Teplice doporucuje stanoveni

piechodn6ho dopravniho znadeni dle piedloZen6ho nSvrhu.

Na piisluSn6m silnidnim sprivnim fiadu je nutno zjistit dalSi piipadn6 akce

v piedm6tn6 lokalit6, kter6 by mohly bft v kolizi s vf5e uvedenou akci. Ziizeni

dodasn6ho napojeni ulice Zahradni na silnici i,.lt27 je v kompetenci KUUK UnL a KR

Policie OSDP (kpt. Ing. Jan MatouSek).

rozhodnuti o povoleni zvli5tniho u1ivilni komunikace vvdivan6 piisluSn'fm

silni6nim spr6vnim riiadem.

Dl Teplice

Husitskd 5

415 01 Teplice

fel: +420 974 439 258
Fax. +420 974 439 259
Email:
lD DS: a64ai6n

npor.
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Ko5t'any - Stielni - ulice Zahrrdni - odstran6ni vyusti z zlizenf provizorniho

ffiezdu

Jedn6 se o mistni slepou komunikaci v ulici Zahradni, kde budou probihat za celkov|uzavirky vytopov6
prilce na odstranEni vjusti. Ztoho drivodu je nutn6 zpffstupnit uliciZahradni provizornimvfiezden a

sjezdem na silnici U27 . Dopravni znaleni bude osazeno dle pfiloZen6 dokumentace ve II. tiidd reflexnosti.
Na silnici lIIl25340 bude provedenzhbor pro manipuladni techniku. Dopravni znaleni bude osazeno dle
upraven6ho sch€maBl2.

Akce probEhne: ffjen - listopad 2019 (cca tfden)

Investor: SVS a.s.

1adatel: Emvi Pro s.r.o. (Alois Trochta, tel.604 9S9 530)

Stavbu bude prov6d6t: Emvi Pro s.r.o.

Zadopravniznadeni bude zodpovidat: Emvi Pro s.r.o.

Piechodn6 dopravni znadeni bude osazeno pied zahiljenm praci a po ukondeni praci bude odstrandno.

K oznadeni nebude pouZito nediteln.ich, po5kozen;fch nebo nadmdrnd opotiebenfch dopravnich znadek

v reflexnf ripravd a rozmdrech dle CSN EN 12 899-l a CSN EN 14 36. Osazeni schvSlenlich dopravnich
znadek pifslu5nfmi uiady bude provedeno v souladu s TP 66 ,,Zhsady pro oznadov6nf pracovnfch mist na
pozemnich komunikacich". Znadky musi by zajiltEny proti posuvu vlivem pov6trnosti. Sloupky
pienosnych dopravnich znalekbudou dervenobil6, d6lka jednotlivfch barevnych poli bude minim6lnd 10

crn. Spodnf okraj nejniLe pfipevndn6 znaEky bude 60 cm nad vozovkou u zilbrany 22 minimillnd 90 cm
nad vozovkov Znadky dodasnd pozbyvajici platnosti budou zalayty nebo pie5krtnuty Skrtaci folif.

K uzavirce pfikl6dr{me situadni p16nky.

Celkovf podet listri: 4

V Dubi 2.10.2019
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ny - Stfeln6 - ulice Zahradni - odstran6ni vfusti - uzavirka - detail

ulice Zahradni

a

B24a
E13

2rncrv DuBi s.Go.

Sch6ma B/2

Silnice s malfm
zati2enim' nebo v
zklidndn6 oblasti
ndm zfZeni.

dopravnim
dopravnE

pfi vjraz-

na pracovnlch mistech s kratSi
dobou trv6ni zpravidla bez v!-
straZnich svdtel

prf cna uzavera zaoranou
minimSlnd 3 vfstra2nd sv6tla
typu 1

pod€lni uz6v6ra obouslrannfmi
sm€rovacimi deskami
odstup max. 10 m

pod6lnS uzdv6ra z6bradlim na
stranE chodniku/stezky pro
cyl<lis$
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ZNACKY DUB| s.r.o.
pracovni 0sek
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