MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE
odbor dopravy a životního prostředí
nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice

Naše č.j. :
MgMT/059168/2016
ODŽP/Ma/DZ-T

Vyřizuje/telefon:
Marková /417 510 928
markova@teplice.cz

v Teplicích dne:
17.5.2016

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

oznámení o návrhu opatření obecné povahy
a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
ke

„Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích“

Odbor dopravy a životního prostředí Magistrátu města Teplice, jako příslušný správní úřad podle
§ 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákona), na základě žádosti žadatele:
Město Hrob, U Radnice 234, 417 04 Hrob, IČ:002 66 337 ze dne 11.5.2016 a v návaznosti na
ustanovení § 171 až § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád)
zveřejňuje návrh opatření obecné povahy:
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci:
místní komunikace p.p.č. 542/3 a p.p.č. 537 – Teplická ul., Hrob – Verneřice

přemístění SDZ B 4 + E 13 „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“

Odůvodnění:
Odbor dopravy a životního prostředí Magistrátu města Teplice, jako příslušný úřad ve věcech provozu
na pozemních komunikacích, podle § 124 odst. 5 písm. m) a odst. 6 zákona, obdržel dne 11.5.2016
žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – přemístění svislého dopravního
značení z místní komunikace p.p.č. 542/3 do ulice Teplická - p.p.č. 537 v lokalitě Hrob - Verneřice,
a to z důvodu zamezení vjezdu nákladních vozidel do centra města.
Pro účely vydání stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích je třeba postupu podle
§ 171 až § 173 správního řádu, jak je uvedeno ve výroku tohoto oznámení o návrhu opatření obecné
povahy.

Poučení:
K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
opatřením přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky, a to ve lhůtě 30 dnů ode
dne jeho zveřejnění. Připomínky lze zasílat na kontaktní adresu správního orgánu uvedenou v záhlaví
tohoto oznámení.
Toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy je vyvěšeno k veřejnému nahlédnutí na úřední desce
Magistrátu města Teplice a Městského úřadu Hrob, a to po dobu 15 dnů ode dne jeho zveřejnění a také
způsobem umožňujícím dálkový přístup na stránkách www.teplice.cz a www.mestohrob.cz.

otisk úředního razítka

Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
oprávněná úřední osoba

Příloha:
Situace s návrhem dopravního značení

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ……………………………..

Sejmuto dne: ………………………………

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Rozdělovník (k vyvěšení na úřední desku):
- Magistrát města Teplice, nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice
- Městský úřad Hrob, U Radnice 234, 417 04 Hrob

Pracoviště: odbor odpravy a životního prostředí, Mírové náměstí 2970/7, 415 95 Teplice

