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KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE
Územní odbor Most
Dopravní inspektorát
Most

Č. j. KRPU-47989-1/ČJ-2021-040806

Most 31. března 2021
Počet listů: 1
Počet příloh: dokumentace

Metrostav Infrastructure a.s.
Koželužská 2246/5
180 00 Praha 8 – Libeň
„Opravy silnic II. a III. třídy, poškozených při stavbě plynovodu Antilopa“ - zvláštní užívání
pozemní komunikace a přechodná úprava provozu – závazné stanovisko
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, územní odbor Most, dopravní
inspektorát Most (dále jen „dopravní inspektorát“) v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, s ustanovením § 77
odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
SOUHLASÍ
a) se zvláštním užíváním pozemní komunikace, na silnici č. III/25218, Hora Svaté Kateřiny,
z důvodu opravy komunikace poškozené při stavbě plynovodu Antilopa,
b) s přechodnou úpravou provozu na pozemní komunikaci, silnici č. III/25218, Hora Svaté Kateřiny,
dle předloženého návrhu dopravního značení, jehož přiložené části, jsou nedílnou součástí tohoto
stanoviska.
Termín realizace akce bude od 1.4.2021 do 31.5.2021. Osoba zodpovědná za průběh akce a
dopravní značení pan Lukáš Choura, tel. 702 241 244.
Dopravní inspektorát si vyhrazuje právo, v rámci zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích, odsouhlasené přechodné dopravní značení změnit nebo doplnit.
Odsouhlasená přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích slouží pro stanovení
přechodného dopravního značení příslušným úřadem.
Policie České republiky, jako dotčený orgán příslušný k uplatnění závazného stanoviska,
s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost
a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
Zpracoval: vrchní inspektor nprap. Bc. Ladislava Urbanová
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