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Oznámení návrhu opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
Odbor dopravy Městského úřadu Nýřany (dále i správní orgán), příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č:
361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), místně příslušný dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
(dále jen správní řád) v řízení o opatření obecné povahy podle § 171 a následujících části šesté správního řádu,
které bylo zahájeno na základě žádosti obce Obec Druztová, IČ: 00257729, Druztová 1, 330 07 Druztová,
ze dne 22.02.2018
oznamuje
v souladu s § 172 správního řádu
zahájení projednání návrhu stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích MK,
p.p.č. 98 a 421, k.ú. Druztová
svislým dopravním značením SDZ podle předložené projektové dokumentace PD, viz. příloha. Místní úprava
provozu bude spočívat v osazení SDZ:
 Označení č.1 (hráz náveského rybníka) – SDZ B29 Zákaz stání
 Označení č.2 (asfaltová plocha u náveského rybníka) – SDZ B29 + DT E5 + DT E8a (zákaz stání +
dodatková tabulka s největší povolenou hmotností + dodatková tabulka začátek úseku), přičemž na
konci úseku bude osazeno SDZ B29 + DT E5 + DT E8c (zákaz stání + dodatková tabulka s největší
povolenou hmotností + dodatková tabulka konec úseku)
Městský úřad Nýřany, odbor dopravy po předchozím projednání s Policií České republiky ze dne 09.03.2018,
č.j.: KRPP-37306-2/ČJ-2018-031106-46,
stanoví
v souladu s § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a vyhlášky 294/2015 Sb., kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích a úpravy a řízení provozu na pozemních komunikacích (dále jen
prováděcí vyhlášky) následující místní úpravu provozu na místních komunikacích MK, p.p.č. 98 a 421, k.ú.
Druztová podle návrhu trvalého dopravního značení, viz. příloha žádosti.
Veškeré dopravní zařízení a značky musí svým provedením odpovídat příslušným ustanovením zákona
o silničním provozu v návaznosti na vyhlášku Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, budou splňovat požadavky ČSN EN 12899-1
„Stálé svislé dopravní značení“ a další související předpisy a normy za využití „Zásad pro dopravní značení na
pozemních komunikacích vydání II.“ – TP 65/2015.
Důvod: bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
V souladu s dikcí § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož práva,
povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u MÚ Nýřany, odbor
dopravy písemné připomínky. V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k návrhu stanovení místní
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úpravy provozu vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického
práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou
být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu k MÚ Nýřany, odbor dopravy, písemné
odůvodněné námitky.
Městský úřad Nýřany, odbor dopravy podle § 172 odst. 1 správního řádu
vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích MK,
p.p.č. 98 a 421, k.ú. Druztová podávaly písemné připomínky nebo námitky doručením MÚ Nýřany, odbor
dopravy ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje
správní orgán, který opatření obecné povahy vydává.

Ing. Markéta Fikrlová
silniční správní orgán MÚ Nýřany
otisk úředního razítka
Podle § 172 odst. 1 správního řádu tento návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen na úřední desce
po dobu 15 dnů (15. den je dnem oznámení)
Bude zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení písemnosti na úřední desce a její sejmutí z úřední desky. Potvrzenou písemnost
po sejmutí vraťte vydávajícímu orgánu.
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