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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), ve znění pozdějších předpisů, 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“).
k umístění dopravních značek:
č. A 28 - „Nebezpečná krajnice"
č. B 20a /70 km/ - „Nejvyšší dovolená rychlost“
v místě:
silnice III/00817 mezi MOK Siřejovice a MOK U kapličky – dle grafické přílohy
Níže uvedené DZ je osazeno již na pevném stojanu:
Silnice II/247 – B24a „Zákaz odbočování vpravo“ s dodatkovou tabulkou E9 „Druh vozidla“.
Silnice II/247 – B4 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ s dodatkovou tabulkou E7a“Směrová
šipka“ a E3a „Vzdálenost“ – 150 m.
Silnice III/00817 – B4 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ s dodatkovou tabulkou E12 „Text“ –
MIMO BUS v obou směrech
Silnice III/00817 – A7a „Nerovnost vozovky“ s dodatkovou tabulkou E4 „Délka úseku“ – 3 km v obou
směrech
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termín:
• Po dobu trvaní zimní údržby v období listopad 2012 až březen 2013, kdy hrozí projíždějícím
pluhem a hrnutým sněhem povalení přechodného DZ do příkopu.
• Do provedení generální opravy povrchu, kterou plánuje ŘSD v první polovině roku 2013.
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:
Obdržením žádosti bylo zahájeno řízení spočívající v umístění dopravní značky A 28 – nebezpečná
krajnic a dopravní značky B 20a /70 km/ - nejvyšší dovolená rychlost na silnici č. III/00817.
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje p. o. Ruská 260 417 03 Dubí 3, jako majetkový správce
silnice č. III/00817 zažádala o umístění dopravních značek na silnici č. III/00817 mezi MOK
Siřejovice a MOK U kapličky. Městský úřad Lovosice, odbor dopravy a silničního hospodářství,
předkládá v souladu s § 172, odst. 1, správní řád, návrh opatření obecné povahy k umístění výše
uvedeného dopravního značení II/247 a III/00817.
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 dotčeny, mohou uplatnit
písemné připomínky v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění. Návrh opatření obecné povahy je
vyvěšen na dobu 15 dnů.

Otisk úřadního razítka

Jiří Bouček v.r.
vedoucí odboru dopravy a SH
Městského úřadu Lovosice
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Toto oznámení návrhu opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na
úřední desce Městského úřadu Lovosice a Městského úřadu Libochovice 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:
•
•
•
•

Městský úřad Lovosice, odbor správní a vnitřních věcí
Obec Siřejovice
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje p. o. Ruská 260 417 03 Dubí 3, provoz Litoměřice
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Litoměřice, dopravní
inspektorát, Litoměřice

Příloha:
Situace - návrh opatření (dopravního značení)
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