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                                                 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
                                          OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Stříbro, odbor výstavby a územního plánování (dále jen “OVÚP“), jako příslušný 
silniční správní úřad (dále jen „ SSÚ“), podle § 124 odst. 6  zákona č. 361/2000 Sb., o  provozu 
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě návrhu společnosti DOPRASTAV, a.s., 
organizační složka Praha, K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8, IČO: 49281429, zastoupena na 
základě plné moci Lucií Radovou (zaměstnanec poddodavatele společnosti DEKAKOM plus 
s.r.o.), nar. 03.02.1986, korespondenční adresa: Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany (dále jen 
„navrhovatel“) ze dne 05.05.2022

s t a n o v í 
v   souladu  s  ustanovením  § 77,   odst. 1),  písm.  c)  zákona  o silničním provozu po  
předchozím  projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Krajského ředitelství policie 
Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Tachov KRPP-63064-3/Čj-2022-031006, ze dne 
29.04.2022 přechodnou úpravu  provozu  na  pozemní  komunikaci – silnice II230, II/203, 
II/193, II/605, III/20314, III/20312 za účelem označení úplné uzavírky a objízdné trasy v rámci 
akce „II/230 Stříbro – dálnice D5, úsek 2“

 Dotčený úsek: úplná uzavírka silnice II230, objízdná trasa směr Stříbro Stod  bude 
vedena obousměrně po silnicích č. II/203 směrem Kladruby a dále po silnici II/193 
směr Stříbro. Pro obec Lhota u Stříbra bude obousměrně vedena po silnicích 
II/203 směr Heřmanova Huť a dále po silnici III/20312, III/20314 a silnici II/605.

 Autobusová doprava bude vedena po objízdných trasách navržených organizátorem 
veřejné dopravy (linka VLD č.490732 bude vedena po objízdné trase přes Sytno).

 Silnice II/230 je v řešeném úseku křížena dvěma cyklotrasami (č.37 a č.2210). Tato 
křížení zůstávají zachována.

            Stanovené dopravní značení a zařízení je realizováno za účelem označení úplné
uzavírky silnice II/230 - viz. DIO, zpracované f. DEKAKOM plus.r.o., Pražská 1178/II, 
337 01 Rokycany, IČO: 26373611, Lucií Radovou, které je přílohou tohoto opatření 
obecné povahy.

 Doba platnosti: od 30.05.2022 tohoto opatření obecné povahy do 29.05.2023.
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Toto stanovení přechodné úpravy provozu se vydává za následujících podmínek:
1. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření  Policie ČR, Krajské ředitelství Policie 

Plzeňského kraje, Územní odbor Tachov, Dopravní inspektorát, Plánská 2032, 347 01 
Tachov, KRPP-63064-3/Čj-2022-031006, ze dne 29.04.2022.

 V souvislosti s prováděním prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozu na 
přilehlých komunikacích a bezpečnosti chodců – bude zajišťováno zhotovitelem.

 Osazení a umístění dopravního značení bude v souladu s technickými podmínky 
č. 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ 
v platném znění.

 Bude umožněn přístup k dotčeným objektům, pozemkům a majitelé budou včas 
informováni před realizací.

2. V průběhu akce budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření Krajského úřadu 
Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Škroupova 18, 306 13 Plzeň 
ze dne 27.04. 2022, č.j. PK-DSH/4443/22.

 Výše uvedená akce se dotkne provozu autobusové linky veřejné linkové dopravy 
zabezpečující dopravní obslužnost č. 490732. Tuto dopravu zajišťuje dopravce 
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY  s.r.o. 

 Linka VLD č. 490732 bude vedena po objízdné trase přes Sytno, z důvodu 
nárůstu km při použití objízdné trasy bude zpracován VJŘ.

 Dopravně inženýrské opatření bylo odsouhlaseno Policií ČR, Krajské ředitelství 
Policie Plzeňského kraje, územní odbor Tachov, č.j. KRPP-63064/ČJ-2022-
031006 ze dne 29.04.2022.

 V případě změny začátku termínu prací, nebo dřívějšího ukončení uzavírky, 
zhotovitel stavby min. 5 dnů předem oznámí tuto skutečnost dopravci a zdejšímu 
Dopravnímu úřadu.

 Dotčenému dopravci a společnosti POVED s.r.o. (organizátor veřejné dopravy 
v Plzeňském kraji) bude zasláno rozhodnutí o uzavírce nebo stanovení 
přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.

       
Tímto stanovená přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je pouze pro potřeby 
společnosti  DOPRASTAV, a.s., organizační složka Praha, K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8, 
IČO: 49281429, zastoupena na základě plné moci Lucií Radovou (zaměstnanec poddodavatele 
společnosti DEKAKOM plus s.r.o.), nar. 03.02.1986, korespondenční adresa: Pražská 1178/II, 
337 01 Rokycany a  nesmí být poskytována dalším osobám nebo společnostem.
            
                                                               O d ů v o d n ě n í
Městský úřad Stříbro, OVÚP, SSÚ, jako příslušný silniční správní úřad, stanovil na základě 
žádosti navrhovatele a po souhlasném stanovisku Policie ČR výše uvedenou přechodnou 
úpravu provozu z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na silnici II/230 a objízdných 
trasách v rámci  úplné uzavírky silnice II/230 v úseku Jirná – sjezd D5 Ostrov u Stříbra.
                                                                  P o u č e n í 
Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu, proti opatření obecné povahy nelze podat 
řádný opravný prostředek.
                                                                                                    



 Bc. Vladislav Hanzlíček  v.r.
 vedoucí odboru výstavby a                                                  Za správnost vyhotovení:
 územního plánování                                                                     Lenka Křenová

Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, opatření obecné povahy nabývá 
účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Toto opatření obecné povahy musí být zveřejněno na úřední desce:

 Městského úřadu Stříbro
 Obecního úřadu Sytno, Sytno 72, 349 01 Stříbro
 Městského úřadu Kladruby, nám. Republiky 89, 349 61 Kladruby 
 Obecního úřadu Kostelec, Kostelec 34, 349 01 Stříbro

a musí být vyvěšeno na dobu nejméně 15 – ti dnů (15. den je dnem oznámení).

Vyvěšeno:                                                                            Sejmuto:

Příloha: schéma s vyznačením umístění dopravního značení

Doručí se:  K vyvěšení na úřední desce:
Město Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
Město Kladruby, Náměstí Republiky 89, 349 61 Kladruby 
Obec Sytno, Sytno 72, 349 01 Stříbro
Obec Kostelec, Kostelec 34, 349 01 Stříbro
Obdrží:
DOPRASTAV, a.s., organizační složka Praha, K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8, zastoupena 
na základě plné moci Lucií Radovou, korespondenční adresa: Pražská 1178/II, 337 01 
Rokycany
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Tachov, Plánská 
ul. 2032, 347 01 Tachov 
Na vědomí:
vlastní k založení

Vypraveno dne:
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