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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
Městský úřad Bílina, Odbor dopravy, jako příslušný správní úřad ve věcech provozu na pozemních
komunikacích dle § 124, odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“), podle § 77 odst. 1 písm. c) téhož
zákona a v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
zveřejňuje záměr stanovení místní úpravy provozu
na pozemních komunikacích, spočívající v
osazení nového dopravního značení:
-

V rozsahu a konkrétním umístění dle vložené situace.

V lokalitě:

Lukov – točna autobusu

V souladu s § 172 odst. 4 a 5 správního řádu mohou oprávněné osoby podat k návrhu opatření
připomínky nebo námitky v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce.
Výrobu a osazení navrhovaného dopravního značení bude zajišťovat na své vlastní náklady žadatel, tedy
Obecní úřad Lukov, Štěpánov 32, 418 04 Bílina. Osazení bude provedeno až po nabytí účinnosti
navrhovaného Opatření obecné povahy.
Místní úprava provozu bude provedena dle předloženého návrhu, který je nedílnou součástí vydaného
stanovení. Dopravní značení bude provedeno v souladu s TP 65 Zásady pro dopravní značení na
pozemních komunikacích a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích. Práce bude provedena odbornou firmou.
Odůvodnění:
Na základě předložené žádosti Obce Lukov, se sídlem Štěpánov 32, 418 04 Bílina 4, IČ: 00832081, ze
dne 14.09.2017 a po souhlasu Policie ČR, Krajské ředitelství Ústeckého kraje, dopravní inspektorát
Teplice, byl dán návrh na umístění předmětného dopravního značení.
Odbor dopravy Městského úřadu Bílina, jako příslušný silniční správní úřad obce s rozšířenou působností
ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – II. a III. třídy,
místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích, proto předkládá v souladu s § 172
odst. 1 správního řádu, a § 77 odst. 5 zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
tento návrh opatření obecné povahy spočívající v umístění dopravního značení v rozsahu a přesném
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umístění dle vložené výkresové dokumentace. Návrh na umístění předmětného dopravního značení je z
důvodu výměny dopravního značení upravující přednost.
Poučení:
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeni, mohou podat písemné odůvodněné námitky, ostatní
osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být dotčeny, mohou uplatnit písemné námitky
v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.
Návrh opatření obecné povahy je vyvěšen na dobu 15 dnů.

„otisk úředního razítka“

Bc. Oldřich Jedlička, DiS. v. r.
vedoucí odboru dopravy

Za správnost vyhotovení:
Bc. Lucie Danyi

Vyvěšeno dne: ……………………………..

Sejmuto dne: ………………………………

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

Na úřední desce vyvěsí:
Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Obecní úřad Lukov, Štěpánov 32, 418 04 Bílina 4

Na vědomí:
Obecní úřad Lukov, Štěpánov 32, 418 04 Bílina 4 – DS
Policie ČR, KŘ policie ÚK, úz. odbor Teplice – DI, Masarykova 1863, 41596 Teplice – DS
Vlastní
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Situace:
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