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Louny 11.11.2021

Toto opatření nabylo účinnosti dne:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu
Městský úřad Louny, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad podle §124 odst. 6 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o
silničním provozu), na základě návrhu žadatele Obec Dobroměřice, IČO 00831786, Pražská 53,
Dobroměřice, 440 01 Louny 1 a souhlasného stanoviska Policie ČR, KRPU DI Louny č.j. KRPU152938-1/ČJ-2021-040706-7-IB ze dne 10.09.2021 a podle § 77 zákona o silničním provozu
stanoví místní úpravu provozu
na místní komunikaci v ulici Nádražní v Dobroměřicích v rámci akce: „Dobroměřice, ul. Nádražní
čp. 170 - vyhrazení parkovacího místa pro osobu s průkazem ZTP“,
při použití následujícího dopravního značení:
v rozsahu: vyhrazení 1 parkovacího místa pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou
nebo osobu těžce pohybově postiženou (RZ 8U0 2066) na místní komunikaci v ulici Nádražní
v Dobroměřicích, před domem čp. 170 při použití následujícího dopravního značení:
• IP 12 „Vyhrazené parkoviště“
• V10f „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu
těžce pohybově postiženou“
termín: tato místní úprava provozu bude v platnosti od listopadu 2021.
Výrobu a osazení dopravního značení zajistí Obec Dobroměřice v součinnosti s paní Editou Tícovou
(matka držitele průkazu ZTP).
Užití dopravních značek, dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace nesmí být v rozporu
s příslušnými ustanoveními zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
Povinností žadatele a následného uživatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek a
dopravních zařízení s projektovou dokumentací a zabezpečit jejich údržbu pro celé období jejich
provozu.
Odůvodnění:
Městský úřad Louny, odbor dopravy, silniční správní úřad stanoví místní úpravu provozu na základě
návrhu žadatele z důvodu zajištění parkování držiteli průkazu ZTP v blízkosti svého bydliště.
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V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu vedl zdejší úřad řízení o opatření
obecné povahy. Správní úřad zveřejnil návrh opatření obecné povahy vyvěšením na úřední desce
MÚ Louny a obce Dobroměřice dne 23.09.2021 a svěšením dne 11.10.2021. V zákonné lhůtě nebylo
podáno připomínek ani námitek. Související dokumentace dopravního značení není s ohledem na její
rozsah součástí zveřejněného opatření a je k dispozici k nahlédnutí na zdejším úřadě.
Poučení:
Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proti opatření
obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
Toto „Opatření obecné povahy“ nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne vyvěšení a je vyvěšeno
na dobu min. 15 dní.

Ing. Blanka Sunkovská
vedoucí odboru dopravy

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Louny a úřední desce obce
Dobroměřice po dobu nejméně 15 dnů. Poté je třeba potvrzené oznámení s vyznačením data
vyvěšení a sejmutí vrátit Městskému úřadu Louny, odboru dopravy, úseku silničního správního úřadu.
Vyvěšeno dne: ……………………………

Sejmuto dne: ………………………..

Podpis, razítko: ……………………………....

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Obec Dobroměřice, IDDS: hknausg, sídlo: Pražská č.p. 53, Dobroměřice, 440 01 Louny 1
dotčené správní úřady
Policie ČR KŘÚK DI Louny, IDDS: a64ai6n, sídlo: Náměstí Benedikta Rejta č.p. 2297, 440 01 Louny

