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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
Městský úřad Litvínov, odbor správních evidencí, jako příslušný orgán státní správy
ve věcech stanovení místní 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) a odst. 5 zákona o silničním provozu a v souladu s ustanovením
§ 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“)

schvaluje umístění a vyznačení
dopravního značení, dle situace ze dne 03/2021, číslo zakázky 19028
dopravního značení

svislého

2x č. IP 6 „Přechod pro chodce“
2x č. A 11 „Přechod pro chodce“

vodorovného č. V 1a „Podélná čára souvislá“, č. V 7a
„Přechod pro chodce“
v místě

silnice č. III2541 Mostecká u čp. 45 v Horním Jiřetíně

dopravního značení

svislého

2x č. IP 6 „Přechod pro chodce“
2x č. A 11 „Přechod pro chodce“
2x č. C 4a „Přikázaný směr objíždění vpravo“

vodorovného č. V 1a „Podélná čára souvislá“, č. V 7a
„Přechod pro chodce“, č. V 13 „Šikmé
rovnoběžné čáry“, obnova stávajícího č. V12c
„Zákaz zastavení“
zrušení stávajícího dopravního značení 2x č. A12b „Děti“
v místě

silnice č. III2541 Mostecká u čp. 464 v Horním Jiřetíně

z důvodu

zajištění bezpečnosti chodců při přecházení vozovky

v rámci akce

„Nové přechody pro chodce v Horním Jiřetíně“

termín

do kolaudace nebo užívání stavby

Toto Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení
veřejné vyhlášky.
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Odůvodnění
Na základě žádosti ze dne 04.08.2021 města Horní Jiřetín, Potoční 15/1, 435 43 Horní
Jiřetín, IČ: 002 65 942, které zastupuje firma MESSOR s.r.o., Jana Švermy 11,
432 01 Kadaň, IČ: 287 38 217 a po předchozím souhlasném vyjádření Policie ČR,
Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, dopravního inspektorátu ze dne 23.04.2021,
čj.: KRPU-9820-2/ČJ-2021-040806, schvaluje zdejší správní orgán místní úpravu provozu,
umístění a vyznačení dopravního značení, v rámci akce: „Nové přechody pro chodce
v Horním Jiřetíně“, z důvodu bezpečnosti chodců při přecházení vozovky, v souladu
s projektovou dokumentací pro společné povolení stavby.
Městský úřad Litvínov, odbor správních evidencí, jako příslušný správní úřad ve věcech
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích II. a III. třídy,
místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích, zahájil předložením
Návrhu opatření obecné povahy správní řízení ve věci stanovení místní úpravy silnice
č. III/2541 Mostecká v Horním Jiřetíně.
Toto předmětné Oznámení o návrhu opatření obecné povahy bylo formou veřejné vyhlášky
vyvěšeno na úřední desce po správním řádem předepsanou dobu 15-ti dnů (vyvěšeno
dne 27.08.2021 a sejmuto 13.09.2021). K návrhu opatření obecné povahy nebyly v zákonné
lhůtě uplatněny žádné připomínky nebo námitky.
V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a podle § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona
o silničním provozu se dnešním dnem stanovuje místní úprava provozu silnice
č. III/2541 Mostecká v Horním Jiřetíně, spočívající v umístění a vyznačení dopravního
značení dle výše uvedené specifikace.

Poučení
V souladu s § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, nelze proti opatření
obecné povahy podat opravný prostředek.
Opatření obecné povahy je vyvěšeno na dobu 15 dnů.
otisk úředního razítka
Bc. Marie Kocinová v.r.
vedoucí oddělení registru vozidel
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Na úřední desce vyvěsí
Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov (termín vyvěšení na této
desce je rozhodný z hlediska řádného doručení předmětného opatření obecné povahy)
Městský úřad Horní Jiřetín, Potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín
Po nabytí účinnosti obdrží k realizaci
Žadatel
Po nabytí účinnosti obdrží na vědomí
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, dopravní inspektorát
Ústecký kraj, zastupuje Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace
Příloha
Situace
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