Městský úřad Ostrov
odbor dopravně správní
Klínovecká 1204,36301 Ostrov
naše č.j.: MěÚO/14464/2014/ODS/Mat
spisová značka: MěÚO/12037/2014/02/ODS/Mat
vyřizuje/telefon: Matyáš / 353801270
datum: 26.05.2014

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní, podle ust § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z.č.
361/2000Sb.“), jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích - na silnicích II. a III. třídy a na místních komunikacích, zahájil dne 02.05.2014
na základě žádosti právnické osoby:
SOMARO CZ, s.r.o. dopravní značení, se sídlem Bystrá 761, 193 00 Praha 9, IČ: 27066070
(dále jen „žadatel“)
řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 77 odst. 1 písm. c) z. č. 361/2000Sb. ve věci
stanovení místní úpravy
na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích v obci Horní Blatná a na silnici III/22141,
dle projektové dokumentace doložené k žádosti, zprac. SOMARO CZ, říjen 2013
Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní, v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu
návrh stanovení místní úpravy provozu projednal s příslušným orgánem Policie České republiky, jehož
písemné vyjádření ze dne 02.04.2014 (KRPK-25293/ČJ-2013-190306 je jedním z podkladů tohoto řízení.
Vzhledem ke skutečnosti, že součástí návrhu je dokumentace velkého rozsahu, nebude v souladu
s ustanovením § 172 odst. 2 správního řádu návrh zveřejněn na úřední desce v úplném znění a lze se s ním
seznámit v kanceláři Městského úřadu Ostrov, odboru dopravně správního (Klínovecká 1204, 36301 Ostrov,
M. Matyáš, kancelář č. 5), ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění - ve dnech pondělí a středa v době od
07:00 do 17:00 hodin a v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě v době od 07:00 do 14:30 hodin.
Zároveň bude úplné znění návrhu stanovení místní úpravy provozu, zveřejněno způsobem umožňujícím
dálkový přístup na úřední desce MěÚ Ostrov www.ostrov.cz, jako příloha tohoto oznámení.

Odůvodnění:
Navrhovanou místní úpravou provozu dochází k omezení pohybu vozidel nad 7,5t (DZB13 (7,5t) + E13
„Na povolení MÚ Horní Blatná“) v obci Horní Blatná ul. Vančurova, Purkyňova, U Kapličky, Bezručova,
Horní, Havířská, Lesní, z důvodu nevyhovujícího stavu komunikací (kvalita podloží, kdy dochází k destrukci
povrchů komunikací, k poruchám vodovodního řadu a kanalizace, poškození obvodových zdí sousedících
objektů, nedostatečné šíře místních komunikací a nedostatečné rozhledové poměry na křižovatkách. Dále je
navrhováno dopravní značení pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu – osazení DZ P6 – křížení účelové
komunikace a silnice II/221 a VDZ V15, V18, V1a, V6B na silnici III/22141.
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Městský úřad Ostrov
odbor dopravně správní
Klínovecká 1204,36301 Ostrov
Poučení:
V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní
komunikaci kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo
dotčeny, uplatnit u MěÚ Ostrov písemné připomínky a v souladu s ust. § 172 odst. 5 správního řádu mohou
k návrhu stanovení místní úpravy provozu vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy
související s výkonem vlastnického práva mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat
proti návrhu k Městskému úřadu Ostrov písemné odůvodněné námitky.
Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní podle ust. § 172 odst. 1 správního řádu

vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci, podávaly písemné
připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením Městskému úřadu Ostrov ve lhůtě do 30 dnů ode
dne jeho zveřejnění.
Lhůta k podání písemných připomínek je správním orgánem stanovena v souladu s ust. § 174 odst. 1
správního řádu za podmínek definovaných v ust. § 39 správního řádu a lhůta k podání písemných
odůvodněných námitek je stanovena v ust. § 172 odst. 5 správního řádu.
otisk úředního razítka

Ladislav Jiskra, v. r.
Vedoucí odboru dopravně správního

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:……………………………
razítko a podpis oprávněné osoby

Sejmuto dne:………………………………
razítko a podpis oprávněné osoby

Rozdělovník:
1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p. o., Chebská 282, 35604 Sokolov
2. Město Horní Blatná, Nám. sv. Vavřince 1, 36237 Horní Blatná
3. SOMARO CZ, s. r. o., dopravní značení, Bystrá 761, 193 00 Praha 9, doruč. adresa Planá 85, 37001
České Budějovice
Dále obdrží k vyvěšení na úřední desku:
1. Městský úřad Ostrov, Klínovecká 1204, 36301 Ostrov
2. Městský úřad Horní Blatná, Nám. sv. Vavřince 1, 36237 (po uplynutí lhůty zaslat s vyznačením
vyvěšení a sejmutí zpět na MÚ Ostrov)
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