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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
Městský úřad Lovosice, odbor dopravy a silničního hospodářství, podle ustanovení § 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, jako příslušný správní úřad na úseku místních
komunikací a silnic II. a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti Městského úřadu Lovosice, v souladu
s ust. § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád), ve znění
pozdějších předpisů
stanoví
podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu místní úpravu provozu na pozemních
komunikacích k umístění
dopravních značek:

č. A28 ,,Nebezpečná krajnice“
č. B20a /70 km/ „Nejvyšší dovolená rychlost“
č. B4 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ s dodatkovou
tabulkou E12 „Text“ /MIMO BUS/ v obou směrech
č. A7a „Nerovnost vozovky“ s dodatkovou tabulkou E4 „Délka ¨
úseku“ /3km/ v obou směrech

v místě:

silnice č. III/00817 mezi MOK Siřejovice a MOK U kapličky – dle
grafické přílohy

dále dopravních značek:

č. B24a „Zákaz odbočování vpravo“ s dodatkovou tabulkou E9
„Druh vozidla“
č. B4 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ s dodatkovými
tabulkami E7a „směrová šipka“ a E3a „Vzdálenost“/ 150m/

v místě:

silnice č. II/247 - dle grafické přílohy

Termín:

do provedení generální opravy povrchu silnice č. III/00817, která
je ŘSD plánována na první polovinu roku 2013.

Tel.: 416 571 256
Fax.: 416 532 130
e-mail:vladimir.krupicka@meulovo.cz
http: www.meulovo.cz

1/5
Adresa pro písemný styk:
Školní 407/2
410 30 Lovosice

Adresa sídla pracoviště:
Školní 407/2
410 30 Lovosice

Další podmínky:
1. Určené svislé dopravní značky budou umístěny dle grafické přílohy - návrh opatření (dopravního
značení), které je nedílnou součástí tohoto stanovení, dále podle technických podmínek TP 65
(Zásady pro dopravní značení na PK - druhé vydání) a bude vyhotoveno v základních velikostech,
tvarech a barevném provedení podle ČSN EN 12899-1 (Stálé svislé dopravní značení) v platném
znění a v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů a s prováděcí vyhl. č. 30/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
2. Osazení dopravních značek na silnicích č. II/247 a č. III/00817 provede vlastník – majetkový správce
silnic II. a III. tříd tj. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje p. o. Ruská 260 417 03 Dubí 3 na své
náklady.
3. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje p. o. Ruská 260 417 03 Dubí 3 v plném rozsahu odpovídá za
provedení, osazení a údržbu uvedených dopravních značek po dobu jejich platnosti.
Odůvodnění:
Městský úřad Lovosice, odbor dopravy a silničního hospodářství zahájil správní řízení ve
věci umístění dopravních značek ,,A28“ – Nebezpečná krajnice, „B20a“ – Nejvyšší dovolená rychlost /70
km/, „B4“ – Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou „E12“ – Text /MIMO BUS/
v obou směrech, „A7a“ – Nerovnost vozovky s dodatkovou tabulkou „E4“ – Délka úseku /3 km/ v obou
směrech, na silnici č. III/00817 mezi MOK Siřejovice a MOK U kapličky a dále umístění dopravních
značek „B24a“ – Zákaz odbočování vpravo s dodatkovou tabulkou „E9“ – Druh vozidla a „B4“ – Zákaz
vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou „E7a“ – Směrová šipka a „E3a“ – Vzdálenost /150
m/, na silnici č. II/247 u MOK Siřejovice.
Umístění dopravních značek se schvaluje a to zejména z důvodu havarijního stavu silnice č.
III/00817.
Vzhledem k tomu, že k návrhu opatření obecné povahy nebyly v zákonné lhůtě uplatněny žádné
připomínky nebo námitky a silnice č. III/00817 je stále v havarijním stavu, vydává správní orgán toto
opatření obecné povahy, kterým stanoví místní úpravu provozu na shora uvedených komunikacích a to na
dobu, dokud nebude stavební stav silnice č. III/00817 uspokojivý.
Poučení:
V souladu s § 172 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu patnáctým dnem po
dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vladimír Krupička v. r.
silniční technik odboru dopravy a SH
Městského úřadu Lovosice
otisk úředního razítka
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Toto oznámení opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce
Městského úřadu Lovosice, Obecního úřadu Siřejovice a současně se zveřejní též způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
po sejmutí a potvrzení prosíme o zpětné zaslání

Vyvěšeno dne: …………………………....... …

Sejmuto dne: ……………………………………….

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne ………………………………...

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
• V souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu doručuje MěÚ Lovosice toto opatření obecné
povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v
souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce MěÚ
Lovosice a Obecního úřadu Siřejovice a současně bude zveřejněno způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
• Správa a údržba silnic Ústeckého kraje p. o. Ruská 260, 417 03 Dubí 3, provoz Litoměřice
• Městský úřad Lovosice, odbor správní a vnitřních věcí
• Obecní úřad Siřejovice
• Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Litoměřice, DI Litoměřice
Příloha:
Situace - návrh opatření (dopravního značení)
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