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Oznámení veřejnou vyhláškou
Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo
námitek
Stanovení místní úpravy provozu
Městský úřad Příbram, Odbor silničního hospodářst ví, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle
ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikac ích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provoz u), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák on o silničním
provozu“), v platném znění a podle ust. § 171 a ust. § 173 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), na
základě posouzení žádosti o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci mezi obcemi
Radětice – Dalskabáty (Smolotely) – Smolotely (k.ú. Radětice a k.ú. Smolotely), podané dne 28.04.2021
navrhovatelem: obec Smolotely, IČO: 00243302, S molotely 21, 262 63 K amýk nad Vltavou (dále jen
„navrhovatel“),
oznamuje návrh opatření obecné povahy pro stanovení mí stní úpravy provozu na mí stní
komunikaci mezi obcemi Radětice – Dalskabáty (Smolotely) – Smolotely (k.ú. Radětice a k.ú.
Smolotely)
v souladu s § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2001 S b. o silničním provozu a § 171 a následujícím
ustanovením zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějš ích předpisů (dále jen „správní řád“ ),
z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provoz u na předmětné komunikaci, a to v tomto
rozsahu:
o
o

o
o

Místo stanovení: mí stní komunikace mezi obcemi Radětice – Dalskabáty (Smolotely) –
Smolotely
Navrhované dopravní značení (DZ): pět svi slých DZ B15 „ Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka
přesahuje 2,4 m“ z toho tři doplněny dodatkovou tabulkou E3a (vzdálenost v m) podle
schválené grafické přílohy tohoto návrhu
Termín osaz ení trvalého DZ: dle potřeby navrhovatele
Subjekt odpovědný za osazení DZ: navrhovat el

a zároveň, v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu
vyzývá dotčené osoby, aby ve lhůtě 30 dnů
od jeho z veřejnění k návrhu opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky nebo písemné
námitky. Tyto připomínky nebo námitky musí být doručeny Městskému úřadu Příbram, Odboru silničního
hospodářst ví a musí splňovat rámcové náležitosti podání podle § 37 správního řádu.
Dle ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu k návrhu opatření obecné povahy může připomínky u
správního orgánu uplatnit kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné
povahy přímo dotčeny.
Námitky proti tomuto návrhu mohou ke správnímu orgánu podat taktéž vlastníci nemovitostí, jejichž
práva, povinnosti nebo zájmy souvisejíc í s výkonem vlastnického práva mohou být navrhovaným

opatřením obecné povahy dotčeny, nebo i jiné osoby, určí -li tak správní orgán, jejichž oprávněné zájmy
by mohly být navrhovaným opatřením obecné povahy přímo dotčeny.
K připomínkám a námitkám podaným po této lhůtě se nepřihlíž í.
Ve stejné lhůtě sdělí s vá stanoviska také dotčené orgány. Nevyjádří -li se dotčený orgán do 30 dnů ode
dne doručení návrhu stanovení, v souladu s § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu, se má za to, že
s návrhem stanovení souhlasí.
Odůvodnění:
Dne 28.04.2021 obdržel Odbor silničního hospodářst ví Městského úřadu Příbram od navrhovatele
žádost o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci mezi obcemi Radětice – Dalskabáty
(Smolotely) – Smolotely (k.ú. Radětice a k.ú. Smolotely) z důvodu zamezení nežádouc ího vjezdu
rozměrných vozidel na komunikaci s úzkým průjezdem.
K tomuto návrhu na stanovení místní úpravy provozu bylo již doloženo souhlasné stanovisko P olicie ČR
– Krajské ředitelst ví policie Středočeského kraje, Územní odbor P říbram, Dopravní inspektorát, pod č.j.
KRPS-131455-1/ČJ-2021-011106 ze dne 04.06.2021.
Tento návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu se doručuje veřejnou
vy hláškou. V souladu s § 25 správního řádu se doručení veřejnou vy hláškou provede tak, že se
písemnost vy věsí na úřední desce zdejš ího správního orgánu a současně s tím bude z veřejněna
způsobem umožňujíc ím dálkový přístup.
Patnáctým dnem po vy věšení se písemnost považuje za doručenou.
(otisk úředního razítk a)
Mgr. Petra Pazderková
Referent Odboru silničního hospodářst ví
Tento návrh opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu musí být vyvě šen na
úřední desce Městského úřadu Příbram, Obecního úřadu Smolotely a Obecního úřadu Radětice
po dobu 30 dnů.
Vyvěšeno dne: ………………

Sejmuto dne: ………………

Razítko, podpis orgánu, který pot vrzuje vy věš ení a sejmut í oznámení.
Příloha:
Odsouhlasená situace dopravního značení (DIO)
Doručí se:
Dotčený orgán: Krajské ředitelst ví policie Středočeského kraje Na Baních 1535, Zbraslav, 156 00 Praha
5 – Dopravní ins pektorát Příbram
S povinností bezodkladného vy věšení na úřední desku podle ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu a s
žádostí o zpětné zaslání dokument u s pot vrzením o vy věšení po dobu 15 dnů:
Navrhovatel: obec Smolotely, Smolotely 21, 262 63 Kamýk nad Vltavou
Úča stní k řízení: obec Radětice, Radětice 27, 262 31 Milín
Co: spis
Za správnost vy hotovení odpovídá: Mgr. Petra Pazderková
Mgr. Petra Pazderková

