MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Odbor dopravy

E-MAIL:

MUSO/84035/2019/OD/LULA
OD-3329/2019
Mgr. Lucie Laurová
+420 354 228 227
lucie.laurova@mu-sokolov.cz

DATUM:

22. 7. 2019

ČÍSLO SPISU:
INTERNÍ OZNAČENÍ:
VYŘIZUJE:
TEL.:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek č.11/2019
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“) a v souladu s ustanovením § 171 a následně § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zveřejňuje návrh opatření obecné povahy,
kterým stanovuje
Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích
podle § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5) zákona o silničním provozu, na základě podané žádosti Městem
Nové Sedlo, IČO: 00259527, Masarykova 502, Nové Sedlo, 357 34 Nové Sedlo u Lokte dne 15. 7. 2019 a
po předchozím vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,
DI Sokolov čj. KRPK-52140/ČJ-2019-190906 ze dne 10. 7. 2019 v katastru obce Nové Sedlo u Lokte.
Důvod a místo umístění dopravního značení: Nové Sedlo, ul. Tovární a Sklářská – umístění dopravního
značení B29 „zákaz stání“ a IP 10a „slepá ulice“ z důvodu zamezení parkování vozidel před výjezdy
z garáží.
Stanovená úprava provozu je vázána na následující podmínky:
- umístění svislého dopravního značení v obci Nové Sedlo dle přiložené schválené situace Policií
České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, DI Sokolov čj. KRPK52140/ČJ-2019-190906 ze dne 10. 7. 2019,
- 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 15. 7. 2019 byla podána žádost Městem Nové Sedlo, Masarykova 502, Nové Sedlo, 357 34 Nové
Sedlo u Lokte o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Tovární a Sklářská v obci
Nové Sedlo. K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření a projektová dokumentace odsouhlasená a

ověřená Policií České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, DI Sokolov čj. KRPK52140/ČJ-2019-190906 ze dne 10. 7. 2019. Dopravní značení je osazeno z důvodu zamezení parkování
vozidel před výjezdy z garáží.
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.
a v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu
vyzývá
dotčené osoby, jejichž práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu
opatření obecné povahy odůvodněné námitky nebo připomínky. S ohledem na ustanovení § 172
odst. 4 správního řádu, se připomínky podávají v písemné podobě a musí splňovat náležitosti podání dle
§ 37 správního řádu. V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 a 5, v návaznosti na § 39 odst. 1 správního
řádu je stanovena pro podání písemných námitek a připomínek lhůta 30 dnů od zveřejnění návrhu
opatření obecné povahy zaslaných na adresu:
Městský úřad Sokolov, Odbor dopravy, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Do písemného návrhu stanovení místní úpravy provozu je možno nahlédnout na uvedené adrese,
v kanceláří č. B.1.19 v pondělí a ve středu v době od 08.00 – 11.00 hodin a od 13.00 – 17.00 hodin,
v jiné dny po telefonické dohodě.
V elektronické podobě je návrh opatření obecné povahy zveřejněn na elektronické vývěsce Města
Sokolov na adrese www.sokolov.cz.
Sokolov dne 22. 7. 2019
„otisk úředního razítka“

Mgr. Lucie Laurová v. r.
oprávněná úřední osoba

Vyvěšeno dne: 22. 7. 2019

Sejmuto dne:

Příloha:
Situace dopravního značení
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