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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy 
 

Magistrát města Mostu, odbor správních činností, jako příslušný orgán státní správy ve věcech 

stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle § 124 odst. 6 

zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), podle § 77 odst. 1 písm. c) 

zákona o silničním provozu a v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., 

správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 

zveřejňuje záměr stanovení místní úpravy provozu 

na pozemních komunikacích, 

spočívající v osazení nového svislého a vyznačení nového vodorovného dopravního značení: 

v přesné specifikaci a umístění dle vložené a orazítkované výkresové dokumentace 

v místě: místní komunikace v obci Skršín 

z důvodu: realizace dopravně bezpečnostních opatření a parkoviště pro osobní automobily 

termín: do 45 dnů od nabytí účinnosti Opatření obecné povahy 

 

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 

investor, tedy obce Skršín, Skršín 48, 434 01 Most, IČO 002 66 141, v dohodě s majetkovým 

správcem dotčené pozemní komunikace. 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, ve znění pozdějších předpisů. Provedení a rozměry 

dopravních značek budou odpovídat doporučené ČSN EN. Dopravní značení bude provedeno 

odbornou firmou. 
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Výkresová dokumentace dopravního značení je k dispozici k nahlédnutí na odboru správních 

činností, a to však výhradně po předchozí telefonické domluvě (tel.: 476 448 225). 

 

Odůvodnění 

Dne 5. 2. 2021 podal žadatel správnímu orgánu žádost o stanovení místní úpravy provozu  

na pozemních komunikacích dle § 77 odst. 1) písm. c) zákona o silničním provozu z důvodu 

realizace dopravně bezpečnostních opatření a výstavby parkoviště pro osobní automobily. 

K předloženému návrhu vydala souhlas Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, 

dopravní inspektorát dne 15. 1. 2021, č. j.: KRPU-205771-1/ČJ-2020-040806. 

 

Magistrát města Mostu, odbor správních činností, jako příslušný správní úřad ve věcech stanovení 

místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (silnic II. a III. třídy, místních komunikací  

a veřejně přístupných účelových komunikací), proto předkládá v souladu s § 172 odst. 1 správního 

řádu, a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, tento návrh opatření obecné povahy spočívající 

v umístění dopravního značení v rozsahu a přesném umístění dle vložené výkresové dokumentace. 

 

Poučení 

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického 

práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeni, mohou podat v souladu s ustanovením  

§ 172 odst. 5 správního řádu písemné odůvodněné námitky, ostatní osoby, jejichž práva, povinnosti 

nebo zájmy mohou být dotčeny, mohou uplatnit písemné připomínky v termínu do 30 dnů ode dne 

zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. Návrh opatření obecné povahy je vyvěšen  

na dobu 15 dnů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Martina Pokorná 

vedoucí oddělení registrací, dopravy a komunikací 

odboru správních činností 

(opatřeno elektronickým podpisem) 

 

 

 

 

Na úřední desce vyvěsí: 

Magistrát města Mostu, Radniční 1/2, 434 69 Most 

Obecní úřad Skršín, Skršín 48, 434 01 Most 

Na vědomí: 
MESSOR s.r.o., Jana Švermy 11, 432 01 Kadaň 

Technické služby města Mostu a.s., Dělnická 164, 434 62 Most, Velebudice 

Policie ČR, Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, Václava Řezáče 224, 434 75 Most 
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