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OBECNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci
Obecní úřad jako orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle
ust. § 124 odst. (6) zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) na základě žádosti společnosti
BAUSET CZ, a.s. ze dne 10.9.2017
stanovuje dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, přechodnou úpravu provozu
na místní komunikaci na pozemku p.č. 513/1, 53/1, 54/12, 463/6, 511/7, 511/4 v k.ú Borek
úpravu provozu na místní komunikaci z důvodu
"Opravy místní komunikace"
na pozemku p.č. 513/1, 53/1, 54/12, 463/6, 511/7, 511/4 v k.ú Borek
Místo užití: dopravní značení a zařízení bude umístěno na místní komunikaci na p.p.č.
513/1, 53/1, 54/12, 463/6, 511/7, 511/4 v k.ú. Borek
Termín osazení dopravního značení:
18.9.2017 – 22.12.2017
Provedení a umístění:
v souladu se zákonem o silničním provozu, vyhláškou č. 294/2015 Sb., TP 65,66 a ČSN
12899a umístěno podle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích
TP-66 schválených Ministerstvem dopravy ČR č. j.: 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. března
2015s účinností od 1. dubna 2015. Veškeré dopravní značky a dopravní zařízení bude v
reflexním provedení .Všechny součásti dopravních značek (podkladní desky, sloupky,značky,
uchycení, kotvící prvky apod.) musí být schváleného typu.
Umístění dopravních značek bude jen na dobu nezbytně nutnou v souvislosti
s prováděnými pracemi.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
Odůvodnění:
Obecní úřad Borek stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele
z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích při realizaci předmětné
stavby.
Toto oznámení opatření obecné povahy musí být zveřejněno nejméně po dobu 5 dnů a v souladu
s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po
vyvěšení. Současně se písemnost zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup, což bude
níže rovněž potvrzeno. Sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni
vývěsní lhůty.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:11.9.2017
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Jana Bednářová DiS
starostka obce

