Městský úřad Hranice
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Pernštejnské náměstí 1, Hranice
Č. j.
OSUZPD/37933/19-6
Oprávněná úřední osoba: Bc. Kateřina Váňová
E-mail: katerina.vanova@mesto-hranice.cz
Telefon: 581 828 345

V Hranicích dne 30.07.2019

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního
prostředí, příslušný podle § 124 odstavce 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě
žádosti právnické osoby, tj. ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, sídlo Teplická 874/8, 405 02
Děčín IV - Podmokly, zastoupená na základě plné moci právnickou osobou, tj. Elektroprogres
Hranice, spol. s r. o., IČO 45196541, sídlo Mostní 689, 753 01 Hranice, ze dne 22.07.2019 a po
předchozím písemném vyjádření Policie ČR, KŘP OK, územního odboru vnější služby Přerov,
DI Přerov ze dne 25.07.2019, č. j. KRPM-90298-1/ČJ-2019-140806

stanoví
v souladu s § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn,
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.
Termín a místo úpravy:

od 05.08.2019 do 14.08.2019
krajská silnice č. III/4414

Důvod přechodné úpravy:

realizace akce „Potštát, Potoční, č. p. 190, vNN, kNN“

Odpovědná osoba:

Elektroprogres Hranice, spol. s r. o., IČO 45196541, sídlo Mostní
689, 753 01 Hranice, Ing. Martina Mikolášiková, telefon
737 248 273.

Způsob vyznačení:

dopravní značení je stanoveno na základě přiložené situace, která
je nedílnou přílohou tohoto stanovení a bude provedeno na
náklady žadatele.

Je nutno dodržet:
- vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších změn,
- TP 66 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“,
- dopravní značky a dopravní zařízení související s akcí smějí být instalovány bezprostředně
před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci,
- po skončení akce bude dočasné dopravní značení neprodleně odstraněno.

Bc. Kateřina Váňová, v. r.
samostatný referent
oddělení životního prostředí

otisk úředního razítka

Přílohy:
-

1x situace dopravního značení

Obdrží:
-

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupená
Elektroprogres Hranice, spol. s r. o., Mostní 689, 753 01 Hranice
Správa silnic Olomouckého kraje, středisko údržby JIH, Kostelecká 55, 796 56 Prostějov

Dotčené orgány:
-

Policie ČR, KŘP OK, územní odbor vnější služby Přerov, DI Přerov, U Výstaviště 18, 751 52
Přerov

Na vědomí:
-

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, Šířava 25, 750 11
Přerov
- Zdravotnická záchranná služba, Dvořákova 75, 750 11 Přerov
- Město Potštát, Zámecká 1, 753 62 Potštát
spis
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