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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích č.21/2018
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy, jako příslušný správní úřad ve smyslu § 124 odst. 6 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon
o silničním provozu“) na základě podané žádosti, po předchozím vyjádření Policie České republiky
Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje dopravní inspektorát Sokolov a v souladu
s ustanovením § 171 a následně § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“) stanovuje
Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích
podle § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5) zákona o silničním provozu, na základě podané žádosti Město
Kynšperk nad Ohří, IČO: 00259454, Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří dne 23. 7.
2018 a po předchozím vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,
DI Sokolov čj. KRPK-58652/ČJ-2018-190906 ze dne 20. 7. 2018 v ul. Nádražní v katastru obce
Kynšperk nad Ohří.
Důvod a místo umístění dopravního značení: Kynšperk nad Ohří – změna dopravního značení
Stanovená úprava provozu je vázána na následující podmínky:
- umístění svislého dopravního značení B11 v ul. Nádražní, Kynšperk nad Ohří dle předložené
ověřené situace
- místní úprava bude provedena do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti opatření obecné povahy,
- platnost se stanovuje na dobu neurčitou,
- za údržbu a náležitý stav dopravního značení odpovídá žadatel,
- instalaci dopravního značení provede odborně způsobilá právnická nebo fyzická osoba dle
grafické přílohy, která tvoří nedílnou součást tohoto stanovení místní úpravy provozu a je ověřena
Policií ČR DI Sokolov,
- provedení a umístění svislého a vodorovného dopravního značení musí být v souladu
s ustanovením zákona o silničním provozu a vyhlášky 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla
silničního provozu na pozemních komunikacích.
Odůvodnění
Dne 23. 7. 2018 byla podána žádost Městem Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221/13, 357 51
Kynšperk nad Ohří o stanovení místní úpravy provozu v ul. Nádražní, v katastru a obci Kynšperk nad
Ohří. K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření a projektová dokumentace odsouhlasená a ověřená

Policií České republiky Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát Sokolov
pod čj. KRPK-58652/ČJ-2018-190906 ze dne 20. 7. 2018. Dopravní značení je osazeno z důvodu
aktualizace dopravního značení na místních komunikacích – zákaz vjezdu motorových vozidel na lávku
pro pěší a cyklisty. Dne 26. 7. 2018 bylo na úřední desce Města Sokolov a Kynšperk nad Ohří vyvěšeno
oznámení o návrhu opatření obecné povahy č.21/2018. Dotčeným osobám byla dána lhůta 30 dnů od
zveřejnění návrhu opatření, aby k návrhu opatření obecné povahy podaly připomínky a námitky
v písemné podobě. V daném termínu nebyla podána žádná písemná námitka ani připomínka a proto dne
12. 9. 2018 byla stanovena místní úprava provozu na pozemní komunikaci v ul. Nádražní opatřením
obecné povahy č.21/2018.
Poučení
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (ustanovení
§ 173 odst. 1, správního řádu).
Dle ustanovení § 173 odst. 2, správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný
prostředek.
Sokolov dne 12. 9. 2018
„otisk úředního razítka“
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oprávněná úřední osoba
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V elektronické podobě je opatření obecné povahy zveřejněno na elektronické vývěsce Města Sokolov na
adrese www.sokolov.cz

