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STANOVENÍ 

PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU 

 

Městský úřad v Roudnici nad Labem,odbor dopravy (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst. 6 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o 
silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů  

 

s t a n o v í 

 

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, po písemném vyjádření Policie ČR, DI Litoměřice 
(dále jen "orgán policie") č.j. KRPU-265697-1/ČJ-2014-040607 ze dne 26.11.2015, přechodnou úpravu 
provozu na pozemních komunikacích 

na silnici: II/118, II/246, II/608, III/24058, III/24613, III/24615, III/24616 

v místě: správní okruh Roudnice nad Labem 

z důvodu: provizorní přemostění Ohře v Břežanech nad Ohří 

v termínu:      od 26.2.2015 do 30.10.2015 

která spočívá v:    omezení průjezdu vozidel nad 7,5 t včetně semaforů dle situace, která je součástí tohoto 
stanovení 

 

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu: 

1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování 
pracovních míst na pozemních komunikacích“, a dle příslušných platných technických norem. Veškeré 
dopravní značení bude provedeno základní velikosti podle a v reflexním provedení. 
2. Vozidlům autobusové linkové přepravy a vozidlům integrované záchranné služby bude umožněn průjezd. 

3. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu. Za 
snížené viditelnosti bude místo označeno dle § 45 odst. 3 zákona o silničním provozu výstražným světlem 
žluté barvy. 
4. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po 
ukončení akce uvedeno do původního stavu. 

5. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní 
komunikace. 

6. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede stanoveným dnem, musí být 
dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství silnice uvedeny do původního stavu. 

7. Osazení dopravního značení zajistí Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, TSÚ 
Litoměřice, IČO 00080837, Nádražní č.p. 29, 412 33  Litoměřice (dále jen žadatel). Odpovědná osoba za 
řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž dopravního značení podle tohoto 
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stanovení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné 
odstranění je pan Husar - SÚS ÚK p.o. (tel:416715428). 

8. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, 
případně stanovené dopravní značení změnit.  
 
 
Otisk úředního razítka  
 

Bohuslava Jírovcová 
vedoucí odboru dopravy 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: 

Situace dopravního značení. 
 
Obdrží: 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, TSÚ Litoměřice, Nádražní č.p. 29, 412 33  
Litoměřice 
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, dopravní inspektorát, IDDS: a64ai6n 
Město Budyně nad Ohří, IDDS: 9thbe7y 
Obec Žabovřesky nad Ohří, IDDS: ac8bu8p 
Obec Doksany, IDDS: btfaqtg 
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřice, IDDS: auyaa6n 
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraj, IDDS: emtmvtj 
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