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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu

Městský úřad Litoměřice, odbor dopravy a silničního hospodářství, rozhodující v přenesené
působnosti podle ust. § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních
komunikacích, resp. stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy,
místních komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikacích podle ust. § 124
odst. 1, 6 a ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje
v souladu s ust. § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), návrh opatření obecné povahy - stanovení
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (dále jen „návrh opatření“).

Předmětem návrhu opatření je:
trvalá úprava silničního provozu na části místní komunikace (p.p.č. 338/1, 336/13 a 336/20
v k.ú. Bohušovice nad Ohří), v Bohušovicích nad Ohří za účelem rozšíření kapacity parkovišť
a s tím souvisejícího upřesnění dopravního režimu v dotčené lokalitě podle situace, která je
součástí grafické části přílohy tohoto oznámení. Místní úprava provozu bude provedena na
náklady žadatele. Po konečném umístění a vyhotovení se dopravní značení stává součástí
dotčené pozemní komunikace.
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V souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu byl návrh opatření v Bohušovicích nadOhří
projednán dne 17.05.2021 s příslušným orgánem Policie České republiky, Krajským
ředitelstvím policie Ústeckého kraje, územním odborem, Dopravním inspektorátem
v Litoměřicích, pod čj. KRPU 84011-1/ČJ-2021-040606. Písemné vyjádření tohoto orgánu
tvoří podklady řízení. Návrh opatření vznikl na základě žádosti od Města Bohušovice nad
Ohří, IČO 00263362, Husovo náměstí 42, 411 56 Bohušovice nad Ohří, které zastupuje
Matěj Landa, IČO 06042074, Skalice 100, 412 01 Litoměřice a týká se umístění dopravního
značení (viz grafická část přílohy).
K umístění a vyhotovení:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

B 2 – zákaz vjezdu všech vozidel
E 1 – dodatková tabulka – počet /4x/
E 8d – úsek platnosti
E 13 – dodatková tabulka s textem „Zajížděj couváním“
IP 4b – jednosměrný provoz
IP 11a – parkoviště
IP 12 – vyhrazené parkoviště se symbolem č. 225 /osoba na invalidním vozíku/
V 10b – stání kolmé
V 10f – vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo
osobu těžce pohybově postiženou.

Odůvodnění
Osazení a vyhotovení nově navržených dopravních značek dle přiložené grafické části přílohy se
stanovuje z důvodu realizace úprav a rozšíření stávajících parkovacích stání v Bohušovicích nad
Ohří v blízkosti fotbalového hřiště.

Poučení
Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Litoměřice dle ust. § 172 odst. 1
správního řádu vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření ve městě Bohušovice nad Ohří
podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením Odboru
dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Litoměřice ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho
zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán, který
opatření obecné povahy vydává. Lhůta k podání písemných připomínek je správním orgánem
stanovena v souladu s ust. § 174 odst. 1 správního řádu, za podmínek definovaných v ust. §
39 téhož zákona a lhůta k podání písemných odůvodněných námitek je stanovena v ust. §
172 odst. 5 téhož zákona.
Návrh opatření ve městě Bohušovice nad Ohří se přímo dotýká zájmů právnické osoby
pověřené výkonem vlastnických práv k této místní komunikaci, tj. Města Bohušovice nad
Ohří, a dále pak kteréhokoli účastníka provozu na pozemních komunikacích v lokalitě
dotčené stanovením místní úpravy.
Dle ust. § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření ve městě Bohušovice nad Ohří
kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy
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přímo dotčeny, uplatnit u Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu
Litoměřice písemné připomínky.
Dále pak v souladu s ust. § 172 odst. 5 správního řádu mohou k návrhu opatření ve městě
Bohušovice nad Ohří vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s
výkonem vlastnického práva mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny,
nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být tímto
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat proti tomuto návrhu opatření k Odboru
dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Litoměřice písemné odůvodněné
námitky.
Do podkladů návrhu opatření lze nahlédnout ve lhůtě shora uvedené na Městském úřadě
Litoměřice – odboru dopravy a silničního hospodářství (ul. Topolčianská čp. 1) v úřední dny:
pondělí, středa 8,00 – 17,00 hod., úterý a čtvrtek 8,00 – 12,00 hodin nebo po předchozí
telefonické dohodě.
Návrh opatření obecné povahy s odůvodněním správní orgán po projednání s dotčenými
orgány doručí veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí na své úřední desce a popřípadě též na
úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se má opatření obecné
povahy týkat. Návrh opatření obecné povahy musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů,
patnáctý den po vyvěšení oznámení se považuje za den jeho zveřejnění a současně se tímto
dnem považuje oznámení za doručené.

Bc. Jan JAKUB
vedoucí odboru dopravy a sil. hospodářství

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

epodatelna@litomerice.cz
ID datové schránky: tpebfnu
www.litomerice.cz

T: 416 916 111
IČO: 263958
DIČ: CZ00263958

Č.j. MULTM/0083225/21/DOP/JLa

Str. 4

Toto oznámení návrhu opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15
dnů na úřední desce Městského úřadu Litoměřice a Městského úřadu Bohušovice nad
Ohří v souladu s ust. § 171 a násl. a § 25 odst. 2, 3 správního řádu. Současně se
písemnost zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup, což bude níže rovněž
potvrzeno. Sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním (15.) dni
vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena
zpět Odboru dopravy a sil. hospodářství Městského úřadu Litoměřice.

Vyvěšeno dne: …………………………………. Svěšeno dne: ……………………..……………

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: ……………………….……….

Jméno a příjmení oprávněné úřední osoby, která potvrzuje vyvěšení a svěšení oznámení:
………………...………………………………………………

Razítko správního orgánu a podpis:…………………………………………………….

Příloha
Situace - návrh opatření (dopravního značení)

Obdrží
Město Bohušovice nad Ohří, IČO 00263362, Husovo náměstí 42, 411 56 Bohušovice nad Ohří,
které zastupuje Matěj Landa, IČO 06042074, Skalice 100, 412 01 Litoměřice
na vědomí
Městský úřad Bohušovice nad Ohří – k vyvěšení na úřední desce
dotčený orgán
Policie České republiky KŘP Ústeckého kraje, Dopravní inspektorát Litoměřice, IČO
75151537, Eliášova 7, 412 01 Litoměřice

Situace- návrh opatření
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