MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE
odbor dopravy
nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice

Naše č.j. :
MgMT/029630/2020
OD/Hum/DZ-T

Vyřizuje/telefon:
Ing. I. Humlová /417 510 590
humlova@teplice.cz

v Teplicích dne:
10.03.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

oznámení o návrhu opatření obecné povahy
a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
ke

„Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích“
Odbor dopravy Magistrátu města Teplice, jako příslušný správní úřad podle § 124 odst. 6 a § 77 odst.
1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů, v platném znění (dále jen zákona), na základě podaného podnětu: Obecní úřad Kladruby,
Kladruby 29, 415 01 Kladruby, IČ: 002 66 388, ze dne 03.02.2020 a v návaznosti na ustanovení
§ 171 až § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád) zveřejňuje
návrh opatření obecné povahy:
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci:
na úseku silnice č. III/25328, k. ú. Kladruby u Teplic, p. p. č. 573/3, 570/2, k. ú. Nová Ves
u Teplic
v přesné specifikaci a umístění dle vloženého dopravně inženýrského opatření
z důvodu zamezení průjezdu nákladních vozidel nad 3,5 t obcí a povolení vjezdu vozidlům
sídlících obchodních firem
Odůvodnění:
Odbor dopravy Magistrátu města Teplice, jako příslušný úřad ve věcech provozu na pozemních
komunikacích, podle § 124 odst. 5 písm. m) a odst. 6 zákona, obdržel dne 03.02.2020 podnět ke
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – na úseku silnice č. III/25328 a účelové
komunikace na p. p. č. 570/2, k. ú. Kladruby, z důvodu zamezení průjezdu nákladních vozidel nad 3,5 t
obcí a povolení vjezdu vozidlům sídlících obchodních firem, což umožní zajištění využívání
poskytovaných služeb dotčených obchodních firem v předmětném katastrálním území Kladruby. Dalším
aspektem k vydání tohoto oznámení o návrhu opatření obecné povahy je vydané souhlasné vyjádření pro
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích majetkového správce silnice č. III/25328,
k. ú. Kladruby tj. - Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupen Správou
a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, Ruská 260, 417 03 Dubí, jemuž silniční správní
úřad adresoval dne 18.02.2020 prostřednictvím datové služby žádost o vyjádření ke stanovení místní
úpravy provozu na pozemní komunikaci, konkrétně úsek silnice č. III/25328, k. ú. Kladruby. Dále vzal
silniční správní úřad v úvahu ust. 78 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních

komunikacích a o změnách některých zákonů, „dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní
zařízení a zařízení pro provozní informace se smějí užívat jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak
to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný
zájem“. Vzhledem k sídlícím obchodním firmám v předmětném území má silniční správní úřad za to, že
umístění navrhovaného dopravního značení lze vyhodnotit jako zásah odůvodněný dle návrhu žadatele.
Pro účely vydání stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích je třeba postupu podle
§ 171 až § 173 správního řádu, jak je uvedeno ve výroku tohoto oznámení o návrhu opatření obecné
povahy.
Podmínky provedení dopravního značení:
1. Dopravní značení bude provedeno podle tohoto stanovení a odsouhlaseného návrhu dopravního
značení. K označení bude použito reflexních dopravních značek.
2. Rozměry a provedení dopravního značení musí být v souladu s příslušnou českou státní normou,
v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích a v souladu s TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“.
3. Svislé dopravní značení bude osazeno na samostatném sloupku.
4. Instalaci dopravního značení provede oprávněná a odborně způsobilá osoba, a to dle odsouhlasené
dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.
5. Instalaci dopravního značení provede žadatel na vlastní náklady a poté zůstane v jeho správě
a údržbě.
Poučení:
K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením
přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné námitky nebo připomínky, a to ve lhůtě 30 dnů ode
dne jeho zveřejnění. Námitky nebo připomínky lze zasílat na kontaktní adresu správního orgánu uvedenou
v záhlaví tohoto oznámení.
Toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy je vyvěšeno k veřejnému nahlédnutí na úřední desce
Magistrátu města Teplice a Obecního úřadu Kladruby, a to po dobu 15 dnů ode dne jeho zveřejnění na
úřední desce správního orgánu a také způsobem umožňujícím dálkový přístup na stránkách www.teplice.cz
a www.kladrubyuteplic.cz/, přičemž dnem zveřejnění je den, kdy byl návrh opatření obecné povahy
doručen veřejnou vyhláškou podle ustanovení § 25 správního řádu, tj. 15. den po jeho vyvěšení na úřední
desce správního orgánu, který návrh doručuje.
otisk úředního razítka

Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy
oprávněná úřední osoba
Příloha:
Situace s návrhem dopravního značení

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ……………………………..

Sejmuto dne: ………………………………

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:
Na vědomí:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha –
pobočka Chomutov, Kochova 3975/10, 430 01 Chomutov
Rozdělovník (k vyvěšení na úřední desku):
- Magistrát města Teplice, nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice
- Obecní úřad Kladruby, Kladruby 29, 415 01 Kladruby, IČ: 002 66 388
Pracoviště: odbor dopravy, Krupská 346/2, 415 95 Teplice

