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VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ

OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle §
124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů,
stanoví
v souladu s ustanovením § 77 odst. 1) písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, po předchozím písemném vyjádření Policie ČR,
KŘPP, ÚO Klatovy, DI místní úpravu provozu na místní komunikaci inv.č. 8c na p.p.č. 1837, 59/3
v k.ú. Ústaleč v obci Ústaleč.
Stanovené dopravní značení:
- vodorovné dopravní značení:
• DZ č. V4 („vodící čára“)
• DZ č. V10d („parkovací pruh“)
• DZ č. 13a („šikmé vodorovné čáry“)
Důvod stanovení místní úpravy provozu:
- realizace stavby s názvem „Víceúčelové hřiště – Ústaleč“ na p.p.č. 59/1, 59/3 v k.ú. Ústaleč.
Další podmínky:
- veškeré dopravní značky musí svým provedením odpovídat příslušným ustanovením zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti
na vyhlášku č.294/2005 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a
úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, na související předpisy a na platné ČSN
- při osazování trvalého dopravního značení a zařízení bude postupováno v souladu s TP 65
(Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích) a TP 133 (Zásady pro vodorovné
dopravní značení na pozemních komunikacích)
- trvalé dopravní značení bude provedeno dle projektové dokumentace ověřené ve stavebním
řízení.
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Odůvodnění:
Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy obdržel dne 11.01.2019 žádost právnické osoby město
Nalžovské Hory, se sídlem Stříbrné Hory 104, 341 01 Horažďovice, o stanovení místní úpravy
provozu na místní komunikaci inv.č. 8c na p.p.č. 1837, 59/3 v k.ú. Ústaleč v obci Ústaleč, a to
z důvodu realizace stavby s názvem „Víceúčelové hřiště – Ústaleč“ na p.p.č. 59/1, 59/3 v k.ú.
Ústaleč.
Žádost byla doložena těmito podklady:
- návrh místní úpravy provozu:
- vyjádření Policie ČR, KŘPP, ÚO Klatovy, DI
Na základě posouzení předloženého návrhu na místní úpravu provozu a dospěl zdejší správní
orgán k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy.
Poučení:
Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád proti opatření obecné povahy nelze podat
opravný prostředek.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Josef Rada
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Městský úřad Horažďovice zajistí vyvěšení této vyhlášky na úřední desce městského úřadu po
dobu 15 dnů a zároveň zajistí její zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Městský úřad Nalžovské Hory zajistí vyvěšení této vyhlášky na úřední desce obecního úřadu po
dobu 15 dnů

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Obdrží:
Město Nalžovské Hory, Stříbrné Hory 104, 341 01 Horažďovice
Policie ČR, KŘPP, ÚO Klatovy, DI, Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy
Městský úřad Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice - k vyvěšení
Městský úřad Nalžovské Hory, Stříbrné Hory 104, 341 01 Horažďovice – k vyvěšení
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