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

Naše č.j. :
MgMT/014069/2020
OD/Hum/DZ-T

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

v Teplicích dne:
03.02.2020

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 27.01.2020 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 místní komunikaci p. p. č. 887 a 888, k. ú. Kladruby
v přesné specifikaci a umístění dle vloženého dopravně inženýrského opatření
z důvodu nevyhovujících parametrů pozemní komunikace pro obousměrný provoz,
budou tyto zjednosměrněny
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 27.01.2020 podnět ke
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – na místní komunikaci p. p. č. 887 a 888,
k. ú. Kladruby, z důvodu nevyhovujících parametrů pozemní komunikace pro obousměrný
a provoz, budou tyto komunikace zjednosměrněny.
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. Doporučujeme zadat osazení dopravního značení odborné firmě.
5. Osazení 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:

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

