MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE
odbor dopravy
nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice
Naše č.j. :
MgMT/085633/2020
OD/Hum/DZ-T

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

v Teplicích dne:
19.04.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy
„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: PROSPER s. r. o., Holečkova 836,
Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 445 67 219, ze dne 18.08.2020 a v návaznosti na ustanovení § 171 až
§ 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád) zveřejňuje opatření
obecné povahy:
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci:
na p. p. č. 565/3 a 88/23, k. ú. Kladruby u Teplic, obec Teplice;
v přesné specifikaci a umístění dle vložené projektové dokumentace;
z důvodu zajištění dopravního značení ke kolaudaci „Obytný soubor RD Kladruby-komunikace
a dešťová kanalizace“
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 18.08.2020 podnět ke
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na p. p. č. 565/3 a 88/23, k. ú. Kladruby u
Teplic, obec Teplice, z důvodu zajištění dopravního značení ke kolaudaci „Obytný soubor RD Kladrubykomunikace a dešťová kanalizace“.
Silniční správní úřad vycházel z ustanovení § 78 odst. 2 zákona „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“. Ve svém rozhodování při stanovení navrhované místní úpravy silniční
správní úřad zohlednil bezpečnost a plynulost provozu na pozemní komunikaci.
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.
Magistrát města Teplice, odbor dopravy, doručil oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu
veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu. Návrh opatření obecné povahy
byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Teplice od 18.02.2021 do 08.03.2021 pod č.j.
MgMT/018497/2021/OD/Hum/DZ-T, a také způsobem umožňujícím dálkový přístup na stránkách
www.teplice.cz a www.kladrubyuteplic.cz/. Dotčené osoby byly v návrhu opatření obecné povahy dle §
172 odst. 1 správního řádu vyzvány, aby podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné
námitky. V souladu s § 172 odst. 4 správního řádu mohl kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy
mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u odboru dopravy Magistrátu města
Teplice písemné připomínky a současně v souladu s § 172 odst. 5 téhož zákona mohli vlastníci nemovitosti,
jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohly být opatřením

obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu opatření obecné povahy k odboru dopravy Magistrátu
města Teplice písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 30 dnů od jeho doručení.
K návrhu opatření obecné povahy nebyly v zákonné lhůtě uplatněny žádné připomínky nebo
námitky.
Byla splněna zákonná podmínka pro vydání opatření obecné povahy, a to předchozí písemné vyjádření
Policie ČR, Krajské ředitelství Ústeckého kraje, dopravní inspektorát Teplice, pod č.j.
KRPU-159949-1/ČJ-2020-040906, ze dne 17.10.2020.
Správní orgán stanovuje místní úpravu provozu na pozemních komunikacích tak, jak je uvedeno ve
výroku tohoto 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.
Upozornění: bude dodržena podmínka Policie České republiky KŘ, dopravní inspektorát, Masarykova
1363, 415 96 Teplice.

Pracoviště: odbor dopravy, Krupská 346/2, 415 95 Teplice

Poučení:
Proti tomuto stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích nelze dle § 173 odst. 2
správního řádu, podat opravný prostředek ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.
Proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat ani podat rozklad. Lze však podat podnět k jeho změně nebo
zrušení v přezkumném řízení, a to samostatně, nezávisle na případném přezkumu samotného opatření
obecné povahy. Změna nebo zrušení pravomocného rozhodnutí o námitkách může být důvodem následné
změny opatření obecné. Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a musí být
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 a také způsobem umožňujícím dálkový přístup
na stránkách www.teplice.cz a www.kladrubyuteplic.cz/, přičemž nabývá účinnosti patnáctým dnem po
dni jeho vyvěšení.

otisk úředního razítka
Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy
oprávněná úřední osoba

Příloha:
-

Situace s návrhem dopravního značení

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

Sejmuto dne: ………………………………

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Obdrží:
- Magistrát města Teplice, nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice – k vyvěšení na úřední desku

- Obecní úřad Kladruby, Kladruby 29, 415 01 Kladruby - k vyvěšení na úřední desku
- PROSPER s. r. o., Holečkova 836, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 445 67 219 - po nabytí účinnosti
- Policie České republiky KŘ, dopravní inspektorát, Masarykova 1363, 415 96 Teplice - po nabytí účinnosti
Pracoviště: odbor dopravy, Krupská 346/2, 415 95 Teplice

