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Městský úřad Kraslice 
odbor územního plánování, stavebního úřadu a 

památkové péče, nám. 28. října 1438, 358 01 Kraslice 
 Tel.: 352370430, e-mail: muller@meu.kraslice.cz, DS: riebz3t 

 
Spisová značka: 8930/2022/MUK   

Číslo jednací:  8930/2022/MUK-3 
Vyřizuje/linka:  Müller Petr/430 

 

Kraslice dne 21.  července 2022  

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
     OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  

 

Městský  úřad Kraslice, odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové 

péče, jako příslušný správní úřad ve smyslu § 77 a 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o 

provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě podané 

žádosti, po předchozím vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie 

Karlovarského kraje a v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve 

znění pozdějších předpisů zveřejňuje návrh opatření obecné povahy, kterým stanovuje 

 

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích 

 

žadatel –  Vodohospodářské stavby s.r.o., IČ 402 33 308, se sídlem na adrese Teplice, ul. 

Křižíkova čp. 2393 – zastoupená společností FLEX dopravně inženýrské služby 

s.r.o., IČ 648 32 465, se sídlem na adrese Karlovy Vary, Sedlec, ul. Rosnická 118 

 

  Městský  úřad Kraslice, odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové 

péče, jako příslušný správní úřad ve smyslu § 124  odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 

na pozemních komunikacích, ve znění  pozdějších předpisů 

 

s t a n o v u j e 

podle § 77 odst. 1 písm. c) násl. cit. zákona, na základě podané žádosti společností 

Vodohospodářské stavby s.r.o., IČ 402 33 308, se sídlem na adrese Teplice, ul. Křižíkova 

čp. 2393 – zastoupené společností FLEX dopravně inženýrské služby s.r.o., IČ 648 32 465, 

se sídlem na adrese Karlovy Vary, Sedlec, ul. Rosnická 118  a po předchozím vyjádření 

Policie České Republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, vedené pod  

Č.j. KRPK-53954-2/ČJ-2022-190906,  ze dne 4.7.2022,  

 

přechodnou úpravu provozu v katastru obce  Kraslice, v části  Zelená Hora a Tisová, 

na silnici III/21046, v okolí mostu ev.č. 21046-1 ( uzavírka a zvláštní užívání )  a také  

objízdné trasy v katastru obce Kraslice, v části Zelená Hora a Tisová a v obcích Stříbrná a  

Bublava na silnicích  III/2187, II/210, III/21012 a III/21046.  
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Název stavby:  stavební práce na stavbě : „ Modernizace mostu ev.č. 21046-1 

Tisová u Kraslic přes Bublavský potok“,  na p.p.č.  st.p.č. 18, p.p.č. 779, 690/1, 644/4, 

644/3, 741/1 a 741/2 vše k.ú. Zelená Hora u Kraslic a na p.p.č. 1032/2, 1065, 1008 a 313 vše 

k.ú. Tisová u Kraslic - spočívající v umístění dopravních značek k omezení provozu 

uzavírkou na silnici III/21046 a k označení objízdné trasy na silnicích III/2187, II/210, 

III/21012 a III/21046.  

Stanovená úprava bude provedena umístěním přenosných dopravních značek tak, jak 

je uvedeno v grafické příloze odsouhlasené vyjádřením Policie České Republiky, Krajské 

ředitelství policie Karlovarského kraje, vedené pod   Č.j. KRPK-53954-2/ČJ-2022-190906,  

ze dne 4.7.2022.  

 

Stanovená úprava provozu je vázána na následující podmínky: 

   

- Umístění - stanovená úprava bude provedena instalací přenosných  dopravních značek   

dle předložené PD  ověřené  a odsouhlasené  Policií ČR,  DI Sokolov.  

- Platnost dopravního značení se stanovuje  v termínu od 7.00 hod. dne 1.8.2022 do 

18.00 hod. dne 30.11.2022.  
- Dopravní značení provede a osadí žadatel, tj. společnost Vodohospodářské stavby 

s.r.o., IČ 402 33 308, se sídlem na adrese Teplice, ul. Křižíkova čp. 2393 – 

zastoupená společností FLEX dopravně inženýrské služby s.r.o., IČ 648 32 465, se 

sídlem na adrese Karlovy Vary, Sedlec, ul. Rosnická 118.  

- Za údržbu a náležitý stav dopravního značení odpovídá po celou dobu instalace 

žadatel, tj. společnost Vodohospodářské stavby s.r.o., IČ 402 33 308, se sídlem na 

adrese Teplice, ul. Křižíkova čp. 2393 – zastoupená společností FLEX dopravně 

inženýrské služby s.r.o., IČ 648 32 465, se sídlem na adrese Karlovy Vary, Sedlec, 

ul. Rosnická 118.  

- Budou respektovány i další případné upřesňující pokyny k osazení přechodného 

dopravního značení udělené silničním správním úřadem nebo  policejním  orgánem 

činěné v zájmu  bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 

- Pracovní místo bude označeno v souladu s TP 66, výkopy budou zajištěny proti pádu 

osob v souladu s čl. 4.5 TP 66.  

- Za snížené viditelnosti budou k dopravnímu značení a dopravnímu zařízení doplněna 

výstražná světla S7.  

- Do části Města Kraslice - Zelená Hora a Tisová,  je povolen vjezd jen v rámci 

výkladu dodatkové tabulky MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY.  Je tudíž zakázáno 

těmito částmi Města Kraslice projíždět do nebo z  obce Bublava.  

- Majitelům nemovitostí sousedící s částí místní komunikace ležící na p.p.č. 691/1 k.ú. 

Zelená Hora, kam je umožněn vjezd pouze IZS a autobusům,  mají povoleno  do 

uzavřeného úseku vjíždět. Jedná se o majitele nemovitostí ležících na st.p.č. 81, st.p.č. 

83, p.p.č. 745/1, st.p.č. 73, st.p.č. 100, p.p.č. 98/2, 98/3, 98/4, 98/5, 98/6 a 98/1.  

- Svislé DZ IS 11a použité pro vyznačení objízdné trasy budou provedeny dle skutečné 

situace  ( budou znázorňovat skutečné tvary křižovatek ) a budou obsahovat skutečnou 

délku objízdných tras.  

- Týden před zahájením prací bude na místo osazena dopravní značka IP22 s informací 

o uzavírce komunikace.  

- Bezprostředně po skončení stavebních prací, nejdéle však do doby stanovené tímto 

opatřením,  žadatel tj. společnost Vodohospodářské stavby s.r.o., IČ 402 33 308, se 

sídlem na adrese Teplice, ul. Křižíkova čp. 2393 – zastoupená společností FLEX 
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dopravně inženýrské služby s.r.o., IČ 648 32 465, se sídlem na adrese Karlovy 

Vary, Sedlec, ul. Rosnická 118,  zabezpečí  odstranění přechodného dopravního 

značení z dotčených komunikací  a uvedení dotčených úseků pozemních komunikací  

do původního stavu.  

 

Provedení a umístění  přechodných svislých dopravních značek musí splňovat požadavky 

platných TN (ČSN EN-12899-1, ČSN EN 1436) a zvláštních předpisů (TP 66 MD ČR), musí 

být užity dopravní značky dle vyhl. Ministerstva dopravy ČR č. 294/15 Sb., ve znění vyhlášky 

MD  č. 84/2016 Sb. 

 

O D Ů V O D N Ě N Í 

Dne 8.7.2022 byla  podána žádost společností Vodohospodářské stavby s.r.o., IČ 402 

33 308, se sídlem na adrese Teplice, ul. Křižíkova čp. 2393 – zastoupená společností FLEX 

dopravně inženýrské služby s.r.o., IČ 648 32 465, se sídlem na adrese Karlovy Vary, Sedlec, 

ul. Rosnická 118, o stanovení přechodné  úpravy provozu - uzavírky a zvláštního užívání 

v katastru obce  Kraslice, v části  Zelená Hora a Tisová, na silnici III/21046, v okolí mostu 

ev.č. 21046-1  a také  objízdné trasy v katastru obce Kraslice, v části Zelená Hora a Tisová a 

v obcích Stříbrná a  Bublava na silnicích  III/2187, II/210, III/21012 a III/21046, z důvodů 

provádění stavebních prací na  stavbě : „ Modernizace mostu ev.č. 21046-1 Tisová u Kraslic 

přes Bublavský potok“,  na p.p.č.  st.p.č. 18, p.p.č. 779, 690/1, 644/4, 644/3, 741/1 a 741/2 vše 

k.ú. Zelená Hora u Kraslic a na p.p.č. 1032/2, 1065, 1008 a 313 vše k.ú. Tisová u Kraslic.  

K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření Policie České Republiky, Krajské 

ředitelství policie Karlovarského kraje, vedené pod Čj. KRPK-53954-2/ČJ-2022-190906,  ze 

dne 4.7.2022, vyjádření majetkového správce dotčených silnic, tj. Krajská správa a údržba 

silnic Karlovarského kraje. p.o., IČ 70947023, se sídlem Sokolov-Dolní Rychnov, ul. 

Chebská čp. 282, ze dne 20.7.2022 a vyjádření obcí, přes jejichž  území povede objízdná 

trasa, tj. Obec Bublava, ze dne 18.7.2022, Obec Stříbrná ze dne 12.7.2022 a Město Kraslice, 

ze dne 20.7.2022.  

Dopravní značení je osazeno z důvodu omezení silničního provozu na dotčené 

pozemní  komunikaci  tak, aby mohla být provedena výše uvedená stavba. Navržené dopravní 

značení odpovídá platným TN (ČSN EN-12899-1, ČSN EN 1436) a zvláštních předpisů (TP 

66 MD ČR) a vyhl. Ministerstva dopravy ČR č. 294/15 Sb., ve znění vyhlášky MD  č. 

84/2016 Sb. 

 

 P O U Č E N Í  
 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky 

(ustanovení § 173 odst. 1,  správního řádu). 

Dle ustanovení § 173 odst. 2, správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat 

opravný prostředek.  

 

 

 

                   Petr Muller 

                                                                                                      pracovník odboru územního 

        plánování, stavebního úřadu  

               a památkové péče 
otisk úředního razítka 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Kraslice  po dobu 5 dnů. 

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce OÚ Bublava  po dobu 5 dnů. 

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce OÚ Stříbrná  po dobu 5 dnů. 

 

 

Vyvěšeno dne:       Sejmuto dne: 

 

 

 

 

Obdrží: 

 

Žadatel: 

FLEX dopravně inženýrské služby s.r.o., IČ 648 32 465, se sídlem na adrese Karlovy Vary, 

Sedlec, ul. Rosnická 118 

 

Účastníci řízení :             

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje. p.o., IČ 70947023, se sídlem 

Sokolov-Dolní Rychnov, ul. Chebská čp. 282 

Dotčené orgány :  

Městský  úřad Kraslice,   se sídlem na adrese Kraslice, nám. 28. října čp. 1438 

Obecní úřad Bublava, se sídlem na adrese Bublava čp. 389 

Obecní úřad Stříbrná, se sídlem na adrese Stříbrná čp. 670 

Policie České republiky,  Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, územní odbor 

Sokolov, dopravní inspektorát-komunikace, Sokolov 

  

Dotčené osoby (Veřejná vyhláška) 
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