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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu 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),
jako příslušný správní úřad na úseku místních komunikací a silnic II. a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti
Městského úřadu Lovosice
oznamuje
v souladu s ust. § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
(dále jen „návrh opatření“), spočívající
v umístění svislých dopravních značek:
„B4“ Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou „E5“ s hodnotou „12 t“ - Celková hmotnost a
další dodatkovou tabulkou „E7b“ Směrová šipka, umístěných na silnici II/247 v obci Siřejovice, před odbočkou na
silnici III/2476 v obou směrech a dále na silnici III/2476, na křižovatce se silnicí III/23750 v obci Želechovice, ve
směru na Siřejovice, dle přílohy č. 1
na dobu neurčitou.
V souladu s § 172, odst. 4 a 5 správního řádu mohou oprávněné osoby podat k návrhu opatření připomínky
nebo námitky v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce.
Odůvodnění:
Dne 12. 5. 2015 obdržel zdejší odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Lovosice žádost
Správy a údržby silnic Ústeckého kraje p.o. Ruská 260, 417 03 Dubí 3, provoz Litoměřice, Nádražní 29, 412 01
Litoměřice o stanovení místní úpravy v obci Siřejovice a Želechovice. Tímto dnem bylo zahájeno řízení ve věci
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, spočívající v umístění svislých dopravních značek
„B4“ Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou „E5“ s hodnotou „12 t“ - Celková hmotnost a další
dodatkovou tabulkou „E7b“ Směrová šipka, umístěných na silnici II/247 v obci Siřejovice, před odbočkou na silnici
III/2476 v obou směrech a dále na silnici III/2476, na křižovatce se silnicí III/23750 v obci Želechovice, ve směru na
Siřejovice, dle přílohy č. 1.
Důvodem tohoto návrhu je zklidnění dopravy v průjezdním úseku obce Siřejovice a ochrana nově
zrekonstruované silnice III/2476 mezi obcemi Siřejovice a Želechovice před těžkými nákladními vozidly.
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Městský úřad Lovosice, odbor dopravy a silničního hospodářství, předkládá v souladu s § 172 odst. 1
správního řádu, návrh opatření obecné povahy k umístění výše uvedeného dopravního značení. Dopravní značení bude
na silnicích II/247 a III/2476 osazeno a provedeno dle přílohy č. 1 majetkovým správcem silnice, Správou a údržbou
silnic Ústeckého kraje p.o., Ruská 260, 417 03 Dubí 3, provoz Litoměřice, Nádražní 29, 412 01 Litoměřice, na jejich
náklady.
Souhlasné vyjádření příslušného orgánu Policie ČR, DI Litoměřice, bylo vydáno dne 7. 5. 2015 pod č. j.
KRPU-105036-1/ČJ-2015-040607.
Poučení:
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou
být opatřením obecné povahy přímo dotčeni, mohou podat písemné odůvodněné námitky, ostatní osoby, jejichž práva,
povinnosti nebo zájmy mohou být přímo dotčeny, mohou uplatnit písemné připomínky v termínu do 30 dnů ode dne
zveřejnění. Návrh opatření obecné povahy je vyvěšen na dobu 15 dnů.
Vladimír Krupička v. r.
silniční technik odboru dopravy a SH
Městského úřadu Lovosice
otisk úředního razítka
Příloha:
Grafická příloha č. 1 – zakreslení dopravního značení do katastrální mapy
Toto oznámení návrhu opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední
desce Městského úřadu Lovosice, Obecního úřadu Siřejovice a Čížkovice 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.

Doručí se:
•

•
•
•
•
•

V souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Lovosice toto Oznámení o návrhu
opatření obecné povahy osobám dotčeným veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno
v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu
Lovosice, Obecního úřadu Siřejovice a Čížkovice a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
Městský úřad Lovosice, odbor vnitřních věcí, Školní 2, 410 30 Lovosice
Obec Siřejovice, Siřejovice 37, 410 02 Lovosice, IČ: 00264369
Obecní úřad Siřejovice, Siřejovice 37, 410 02 Lovosice
Obec Čížkovice, Jiráskova 143, 411 12 Čížkovice, IČ: 00263486
Obecní úřad Čížkovice, Jiráskova 143, 411 12 Čížkovice
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