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OZNÁMENÍ
NÁVRHU NA STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Městský úřad Rakovník, odbor dopravy (dále jen „odbor dopravy“), příslušný k výkonu
přenesené působnosti jako obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonávající státní správu ve
věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd, místních komunikacích
a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu Městského úřadu Rakovník dle 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 „silniční zákon“), zahájil dne 21.2.2017 na základě
žádosti Obec Skryje (dále jen „žadatel“) řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 a
následné části šesté zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) a podle § 77 odst. 1 písm. c) silničního zákona, ve věci stanovení místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích.
Místní úprava spočívá v osazení dopravního značení (dále jen „DZ“) č. B11 (Zákaz vjezdu
všech motorových vozidel) + E13 (Dodatková tabulka text: MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU) na
místní komunikaci v obci Skryje, dle schématu který je nedílnou součástí tohoto návrhu.
Z důvodu: úpravy stávajícího dopravního značení, zamezení parkování v místech kde stání
vozidel není v souladu se silničním zákonem a výměny stávajícího nevyhovujícího svislého DZ.
V rámci navrhované změny DZ bude provedena také výměna stávajících svislých DZ č. P4
(Dej přednost v jízdě) před vjezdem na silnici č. III/20122 a stávající DZ č. IP10a (Slepá pozemní
komunikace). Toto DZ zůstane zachováno a bude vyměněno za nové, tak aby odpovídalo vyhlášce
294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o silničním provozu.
Odbor dopravy, v souladu s ustanovením § 77 odst. 2 písm. b) silničního zákona návrh
stanovení místní úpravy provozu zaslal k vyjádření, příslušnému orgánu Policie České republiky,
jehož písemné vyjádření bude jedním z podkladů tohoto řízení. Grafický návrh místní úpravy provozu
na pozemních komunikacích je k nahlédnutí na Městském úřadu Rakovník, odbor dopravy, Nádražní
č.p. 102, 269 18 Rakovník.
V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu stanovení místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky u odboru dopravy a dle ust. §
172 odst. 5 správního řádu mohou k návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem

vlastnického práva mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat písemné
odůvodněné námitky proti návrhu k Městskému úřadu Rakovník, odboru dopravy.
Odbor dopravy, podle § 172 odst. 1 správního řádu

vyzývá
dotčené osoby, aby k výše uvedenému návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích podávali písemné připomínky, nebo písemné odůvodněné námitky doručením odboru
dopravy, 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 § 39 správního řádu a lhůta k podání písemných odůvodněných námitek je stanovena v ustanovení §
172 odst. 5 správního řádu.
otisk úředního razítka
Karel Sedláček, v. r.
referent silničního hospodářství
Tento návrh musí být vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Rakovník a
Obecního úřadu Skryje (včetně zveřejnění na www.mesto-rakovnik.cz). Lhůty jsou určeny
vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Rakovník, Husovo náměstí č.p. 27, 269 18
Rakovník. S vyznačením doby vyvěšení musí být zaslán zpět na Městský úřad Rakovník, odbor
dopravy.
Vyvěšeno dne: 10.3.2017

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Podpis:……………………………

Razítko:……………………………

Doručí se:
Obec Skryje, IDDS: p64bw4x
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát
Rakovník, IDDS: 2dtai5u
Obdrží k vyvěšení:
Městský úřad Rakovník, odbor vnitřních věcí, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník
Obecní úřad Skryje, Skryje č.p. 15, 270 42
Dotčené osoby:
V souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Rakovník, odbor dopravy, toto
oznámení o návrhu opatření obecné povahy osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou
bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na
úřední desce Městského úřadu Rakovník a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou.

