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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad v Roudnici nad Labem, odbor dopravy (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě žádosti

Obec Hrobce, IČO 00263664, Ke Hřišti č.p. 14, 411 83 Hrobce

ze dne 12.1.2023 v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a po předchozím písemném
vyjádření příslušného orgánu policie – Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, dopravního
inspektorátu v Litoměřicích ze dne 12.12.2022 pod č.j. KRPÚ-221390-2/ČJ-2022-040606, zahájil řízení o návrhu opatření
obecné povahy dle ustanovení § 171 a následujících, části šesté zákona č.500/2004 Sb., správního řádu ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve věci

stanovení místní úpravy provozu

na pozemní komunikaci – silnici II/608, III/24048, III/24056 a III/24058 v Doksanech, Rohatcích a Hrobcích dle
přiložené grafické přílohy za účelem odklonu nákladních vozidel nad 7,5 t a zákazu stání vozidel nad 3,5 t.

Návrh opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnici II/608, III/24048,
III/24056 a III/24058 v Doksanech, Rohatcích a Hrobcích se přímo dotýká zájmů žadatele, kterým je Obec Hrobce, IČO
00263664, Ke Hřišti č.p. 14, 411 83 Hrobce, vlastníka silnice/místní komunikace, vlastníků nemovitostí, na nichž má být
umístěno dopravní značení a dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu na předmětných komunikacích.

V souladu s dikcí § 172 odst. 4 správního řádu může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením
obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u Městského úřadu Roudnice nad Labem, odboru dopravy písemné připomínky a
současně v souladu s ust. § 172 odst. 5 správního řádu mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo
zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, proti návrhu
opatření obecné povahy podat k Městskému úřadu Roudnice nad Labem písemné odůvodněné námitky.

MěÚ Roudnice nad Labem, odbor dopravy podle ust. § 172 odst. 1 správního řádu

v y z ý v á

dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnici
II/608, III/24048, III/24056 a III/24058 v Doksanech, Rohatcích a Hrobcích podávaly dle ust. § 172 odst. 4 správního
řádu písemné připomínky nebo v případě vlastníků nemovitostí dle ust. § 172 odst. 5 správního řádu písemné
odůvodněné námitky doručením MěÚ Roudnice nad Labem, odboru dopravy a to ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění
návrhu. Lhůta k podání písemných připomínek je správním orgánem stanovena v souladu s ust. § 174 odst. 1 správního
řádu za podmínek definovaných v ust. § 39 správního řádu a lhůta k podání písemných odůvodněných námitek je
stanovena v ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu.

Bohuslava Jírovcová v.r.
vedoucí odboru dopravy
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Toto oznámení návrhu opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 30 dnů na úřední
desce Městského úřadu Roudnice n.L. a OÚ Hrobce a současně se zveřejní též způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
Po sejmutí a potvrzení žádáme zpětné zaslání

Vyvěšeno dne: …………………………....... … Sejmuto dne: ……………………………………….

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

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

Příloha:

Situace dopravního značení.

Obdrží:

Dotčené osoby
- V souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu doručuje MěÚ Roudnice n.L. toto oznámení o návrhu opatření
obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s
ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce MěÚ Roudnice nad Labem a současně
bude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za
doručenou. Den doručení je dnem zveřejnění návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci.
- Obec Hrobce, IDDS: fxqbqek
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, TSÚ Litoměřice, IDDS: 6hevxje
- Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Litoměřice, dopravní inspektorát, IDDS: a64ai6n
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