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náměstí Svobody čp. 1, 438 24 ŽATEC
Spis zn.: MUZA 26246/2020

Žatec 15. 07. 2010

Oprávněné úřední osoby ke spisu:
Jiří Dobruský, vedoucí odboru, tel.: 415 736 470
Vratislava Kopřivová, referent, tel.: 415 736 475
e.mail: epodatelna@mesto-zatec.cz
pracoviště odboru: Obránců míru čp. 295, Žatec

Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu
Odbor dopravně správních agend Městského úřadu Žatec, jako příslušný správní orgán ve věcech
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnici II. a III. třídy,
místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále zákon o silničním provozu), podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c)
citovaného zákona, na základě návrhu žadatele Obec Staňkovice, Postoloprtská 8, 439 49
Staňkovice, po přechozím písemném vyjádření Policie České republiky Krajské ředitelství Policie
Ústeckého kraje – územní odbor vnější služby Dopravní inspektorát Louny ze dne 19.05.2020,
zaevid.č.j.: KRPU-77767-1/ČJ-2020-040706-3-IB zveřejňuje dle ustanovení § 172 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) opatření obecné
povahy na úpravu dopravního značení na místní komunikaci v obci Selibice.
Stanovení trvalého dopravního značení spočívá v instalaci svislé dopravní značky B13 – Zákaz
vjezdu nad 3,5t, B32 – Průjezd zakázán, P4 – Dej přednost v jízdě!, B20a 20 – Nejvyšší
dovolená rychlost, IP10a – Slepá pozemní komunikace na místní komunikaci v obci Selibice –
dle níže vložené situace.
termín:

ihned po nabytí účinnosti Opatření obecné povahy

Rozměry, provedení a osazení předmětného dopravního značení bude v souladu s Vyhláškou č.
294/2015 sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v souladu s ČSN
EN 12899-1 a dále v souladu s technickými podmínkami TP 65 – Zásady pro dopravní značení na
pozemních komunikacích v aktuálním znění.
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Odůvodnění:
Městský úřad Žatec, odbor dopravně správních agend, jako příslušný správní orgán ve věcech
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnici II. a III. třídy,
místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, obdržel žádost obce Staňkovice,
Postoloprtská 8, 439 49 Staňkovice, o doplnění dopravního značení spočívající v instalaci dopravních
značek B13 – Zákaz vjezdu nad 3,5t, B32 – Průjezd zakázán, P4 – Dej přednost v jízdě!, B20a 20 –
Nejvyšší dovolená rychlost, IP10a – Slepá pozemní komunikace místní komunikaci v obci Selibice.
Návrh stanovení místní úpravy provozu byl v souladu se zněním § 77 odst. 2 zákona o silničním
provozu projednán a odsouhlasen Dopravním inspektorátem Policie ČR, Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje, Územního odboru Louny dne 19.05.2020 pod č.j. KRPU-77767-1/ČJ-2020-0407063-IB .
Návrh dopravního značení byl vyvěšen na úřední desce od 27.05.2020 do 29.06.2020.
podání námitek uplynula dne 15.07.2020. K návrhu nebyla podána žádná námitka.

Lhůta pro

V souladu s § 173, odst. 1 správního řádu a podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním
provozu se proto dnešním dnem stanovuje místní úprava provozu na pozemních komunikacích
–místní komunikaci v obci Selibice z důvodu zklidnění provozu v zastavěné oblasti.
Poučení:
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti
opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).
„Otisk úředního razítka“
Jiří Dobruský
vedoucí odboru dopravně
správních agend

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 16.07.2020
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Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění dokumentu způsobem umožňujícím dálkový
přístup:

Na úřední desce vyvěsí:
-

Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 01 Žatec
Obecní úřad Staňkovice

Po nabytí účinnosti obdrží:
Žadatel k realizaci: : Obec Staňkovice, Postoloprtská 8, 439 49 Staňkovice
Dotčený orgán:
Krajské ředitelství Policie Ústeckého kraje, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát Louny
– prostřednictvím datové schránky

Obecní úřad Staňkovice se žádá o bezodkladné vyvěšení tohoto opatření obecné povahy na své
úřední desce po dobu 15-ti dnů a o zpětné potvrzení o vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky.

Strana 3 (celkem 4)

Spis zn.: MUZAS 7587/2020/ODSA

Strana 4 (celkem 4)

