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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
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 orgán 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) a odst. 5 zákona o silničním provozu místní úpravu provozu na pozemních
komunikacích spočívající
ve vyznačení vodorovné dopravní značky:
„V12c – Zákaz zastavení“ na místní komunikaci v obci Siřejovice, na pozemku p. č. 503/1 naproti
vjezdu do garáže na p. č. st. 54 v témže katastru, dle přílohy č. 1.
Místní úprava provozu na pozemních komunikacích se stanovuje na dobu neurčitou, počínaje nabytím
účinnosti tohoto opatření.
Další podmínky:
1. Vodorovné dopravní značení bude vyznačeno podle technických podmínek TP 133 (Zásady pro
vodorovné dopravní značení na PK) a bude vyhotoveno v základních velikostech a barevném
provedení podle ČSN 01 8020 (Vodorovné dopravní značení) v platném znění.
2. Dopravní značení bude vyhotoveno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a s prováděcí vyhláškou č. 294/2015 Sb. ve znění
pozdějších předpisů.
3. Dopravní značení bude umístěno na náklady Obce Siřejovice, Siřejovice 37, 410 02 Siřejovice, IČ:
00264369.
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Odůvodnění:
Dne 16. 6. 2021 obdržel zdejší odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu
Lovosice žádost Obce Siřejovice, Siřejovice 37, 410 02 Siřejovice o stanovení místní úpravy provozu na
místní komunikaci, spočívající ve vyznačení vodorovné dopravní značky dle přílohy č. 1. Důvodem je
usnadnění vjezdu a výjezdu z garáže, umístěné napříč místní komunikací.
K navržené místní úpravě na uvedených komunikacích se dne 28. 6. 2021 kladně vyjádřila Policie
ČR Dopravní inspektorát Litoměřice pod č. j. KRPU-112192-1/ČJ-2021-040606, která s navrženou
místní úpravou souhlasila.
Správní orgán posoudil navrhovaný podnět a rozhodl se povolit umístění dopravní značky dle
podnětu žadatele.
Dne 28. 6. 2021 byl návrh opatření obecné povahy Městského úřadu Lovosice, Odboru dopravy a
silničního hospodářství zveřejněn dle ust. § 25 správního řádu na úřední desce Městského úřadu
v Lovosicích, a dne 7. 7. 2021 na úřední desce Obecního úřadu Siřejovice. Zároveň byla písemnost
zveřejněna způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Dotčené osoby tak mohly ve lhůtě do 30 dnů od
zveřejnění návrhu opatření obecné povahy podat písemné námitky ve smyslu ust. § 172 odst. 5 správního
řádu nebo připomínky ve smyslu ust. § 172 odst. 4 správního řádu.
Vzhledem k tomu, že k návrhu opatření obecné povahy nebyly v zákonné lhůtě uplatněny žádné
připomínky nebo námitky, vydává správní orgán toto opatření obecné povahy, kterým stanoví místní
úpravu provozu na shora uvedených komunikacích na dobu neurčitou.
Poučení:
V souladu s § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný
prostředek.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu patnáctým dnem
po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Bc. Ladislav Horváth v. r.
silniční technik odboru dopravy a SH
Městského úřadu Lovosice

otisk úředního razítka

Toto oznámení opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce
Městského úřadu Lovosice a Obecního úřadu Siřejovice a současně se zveřejní též způsobem
umožňující 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 Městský úřad Lovosice toto opatření
obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude
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provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední
desce Městského úřadu Lovosice a Obecního úřadu Siřejovice a současně bude zveřejněna
způsobem, umožňujícím dálkový přístup.
Městský úřad Lovosice, odbor tajemníka, Školní 407/2, 410 30 Lovosice
Obec Siřejovice, Siřejovice 37, 410 02 Siřejovice
Obecní úřad Siřejovice, Siřejovice 37, 410 02 Siřejovice
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Dopravní inspektorát, Litoměřice
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