Městský úřad Rakovník
Odbor dopravy
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Michaela Prchalová
Anny Letenské č.p. 1120/17
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120 00 Praha
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V Rakovníku dne: 20.6.2022
Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OD01/30106/2022/Prch.

STANOVENÍ
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Rakovník, odbor dopravy (dále jen „odbor dopravy“) jako příslušný orgán státní správy
ve věcech stanovení přechodné úpravy silničního provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 124
odst. 6. zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále
jen „zákon o silničním provozu“) na základě žádosti, kterou podala společnost CHMEL spol. s r.o., IČO
47541768, Anny Letenské č.p. 1120/17, 120 00 Praha dne 14.6.2022 a po předchozím písemném vyjádření
příslušného orgánu Policie ČR ze dne 17.6.2022

stanoví
ve smyslu ust. § 77 odst. 1, písm. c) a odst. 4 zákona o silničním provozu přechodnou úpravu silničního
provozu na silnicích č. II/237, III/2372, II/229, III/22940, III/22921, III/2279 a místních komunikacích na
okrese Rakovník spočívající v umístění dopravního značení č. IP 22 s nápisem „POZOR SKLIZEŇ
CHMELE“, z důvodu zajištění bezpečného provozu účastníků silničního provozu při sklizni chmele v obcích:
Městys Mšec, Obec Třtice, Obec Pochvalov, Obec Smilovice, Obec Kozojedy, Obec Třeboc, Obec Kroučová,
Obec Srbeč, Obec Mutějovice, Obec Nesuchyně, Obec Milostín.
Podmínky provedení přechodného dopravního značení (dále jen DZ):
1. Přechodné DZ č. IP 22 s nápisem „POZOR SKLIZEŇ CHMELE“ bude umístěno vždy na
začátku a konce úseku probíhající sklizně chmele.
2. Přechodné DZ bude umístěno pouze v době provádění prací. Přechodné DZ bude udržováno po
celou dobu v řádném stavu a čistotě. Po ukončení prací (každodenně) bude veškeré přechodné DZ
ihned odstraněno a stávající uvedeno do původního stavu.
3. Žadatel zodpovídá po celou dobu za umístění přechodného DZ podle grafického schématu a bude
zajišťovat každodenní kontrolu přechodného DZ.
4. Stanovené přechodné DZ musí svým provedením odpovídat příslušným ustanovením zákona o
silničním provozu v návaznosti na vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, na související TP 66
(technické podmínky) pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích výhradně
v reflexním provedení a v základní velikosti.
5. Stálé, svislé DZ, které by bylo v rozporu s přechodným DZ, bude odstraněno nebo zakryto.
6. Veškeré poškozené, nebo odcizené části přechodného DZ musí být neprodleně po zjištění opraveny,
nebo nahrazeny novými (funkčními).
7. Po instalaci přechodného DZ bude odbor dopravy vyzván k jeho kontrole.
8. Odbor dopravy si vyhrazuje právo toto stanovení změnit, nebo doplnit bude-li to vyžadovat změna
silničního provozu nebo veřejný zájem.
Termín instalace DZ:

od 19.8.2022 do 30.9.2022
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Odpovědná osoba za DZ: pí Michaela Zajícová, tel.: 605 305 421
Poučení:
Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v tomto stanovení bude posuzováno jako přestupek
podle zákona o pozemních komunikacích § 42b odst. 1 písm. i) pro právnické a podnikající fyzické osoby
s možností uložení pokuty až do výše 300 000 Kč.
Michaela Prchalová
referent silničního hospodářství
odboru dopravy
Městského úřadu Rakovník
Příloha: schéma umístění přechodného DZ
Obdrží:
CHMEL spol. s r.o., IDDS: 2x2vsaq
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
Obec Třtice, IDDS: tq3bkfe
Městys Mšec, IDDS: n6ybcnj
Obec Pochvalov, IDDS: 2yhajz6
Obec Smilovice, IDDS: 5enanqj
Obec Kozojedy, IDDS: umdanqp
Obec Třeboc, IDDS: 4jba7bw
Obec Kroučová, IDDS: 5uejdte
Obec Srbeč, IDDS: d7xanrd
Obec Mutějovice, IDDS: edpbcnp
Obec Nesuchyně, IDDS: d8tajy3
Obec Milostín, IDDS: ut7ak6m
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor vnější služby Rakovník, Dopravní
inspektorát, IDDS: 2dtai5u

