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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Návrh opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk (dále jen správní orgán), příslušný podle
ust. § 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) obdržel dne 15.3.2011 písemnou žádost Správy a údržby silnic Plzeňského kraje,
příspěvkové organizace, IČ: 72053119, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, Okresní správa
Plzeň-jih, Riegrova 533, 332 02 Starý Plzenec o stanovení místní úpravy na pozemních
komunikacích:
na silnici II/177: 2x B 19 zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit
znečištění vody, 1x E 7b směrová šipka v k. ú. Radošice místě křížení se silnicí II/191
na silnici II/176: 1x B 19 zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit
znečištění vody, 1x E 7b směrová šipka v k. ú. Starý Smolivec v místě křížení se silnicí II/191
na silnici II/191: 3x B 19 zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit
znečištění vody, 1x E 7b směrová šipka v obci Starý Smolivec a 4x E 12 (2x začátek
chemického posypu, 2x konec chemického posypu) v k. ú. Starý Smolivec a Radošice
z důvodu stanovení I. ochranného pásma I. a II. stupně vodních zdrojů prameniště Starý
Smolivec. K návrhu úpravy se písemně vyjádřil příslušný orgán Policie ČR, kterým je Policie
ČR, Krajské ředitelství Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-jih, dopravní inspektorát,
pod č.j.: KRPP-340-163/ČJ-2011-030606.

Výzva
Správní orgán v souladu s ust. § 172 odst. 1 a ust. § 177 odst. 1 zákona 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu
opatření podávaly připomínky nebo námitky nejpozději do deseti dnů od doručení tohoto
opatření.

Poučení
K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou
být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné
připomínky (ust. § 172 odst. 4 správního řádu). Vlastníci nemovitostí, jejichž práva,
povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením
obecné povahy přímo dotčeny, mohou rovněž podat proti návrhu opatření obecné povahy
písemně odůvodněné námitky ke správnímu orgánu do deseti dnů od doručení tohoto opatření
(ust. § 172 odst. 5 správního řádu).

Mgr. Jiří Bešta
vedoucí odboru dopravy

otisk razítka

Tento návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ust. § 25 správního řádu tak, že se
vyvěsí na úřední desce MěÚ Nepomuk, OÚ Mladý Smolivec a současně bude zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost
považována za doručenou. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu,
který písemnost doručuje.

Obdrží:
-

OÚ Mladý Smolivec
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., okresní správa Plzeň-jih
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, ÚOVS Plzeň-jih, dopravní
inspektorát
Vlastní k založení

