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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
- stanovení místní úpravy provozu v Lounech
Městský úřad Louny, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech stanovení
místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních a veřejně přístupných
účelových komunikacích dle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 77 odst.1 písm. c) téhož zákona a v souladu
s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
na základě žádosti podané žadatelem TEMA Klášterec nad Ohří s.r.o., IČO 64651223, nám. Dr.
Eduarda Beneše 96, 431 51 Klášterec nad Ohří 1, kterou zastupuje DESIGNPROJEKT s.r.o.,
IČO 09210121, Adolfa Heyduka 1114, 438 01 Žatec 1 a souhlasu Policie ČR, KRPU DI Louny,
zveřejňuje záměr
v rozsahu:
-

doplnění dopravního značení C 9a „Stezka pro chodce a cyklisty společná“, C 9b „Konec
stezky pro chodce a cyklisty společné“, P 4 „Dej přednost v jízdě!“, IP 11a „Parkoviště“ + E 9
„Druh vozidla“, IP 12 „Vyhrazené parkoviště“, V 10b „Stání kolmé“ a V 10f „Vyhrazené
parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově
postiženou“;

-

posunutí stávajícího dopravního značení P 2 „Hlavní pozemní komunikace“ + E 2b „Tvar
křižovatky“ a B 4 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ + E 13 text „MIMO VOZIDEL IZS“;

v Průmyslové ulici v Lounech v rámci stavby výrobny betonového zboží na pozemku p.č. 1191 v k.ú.
Cítoliby.
termín: tato místní úprava provozu bude v platnosti od listopadu 2022 (v závislosti na zřízení sjezdů).
Navrhované Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích – místní komunikace nenahrazuje další potřebná povolení dle zvláštních právních
předpisů.
Výrobu a osazení navrhovaného dopravního značení zajistí společnost TEMA Klášterec nad Ohří.
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Odůvodnění
Na základě žádosti společnosti TEMA Klášterec nad Ohří s.r.o. ze dne 14.09.2022 a předchozího
souhlasného vyjádření od příslušného státního orgánu pro dohled nad bezpečností a plynulostí
silničního provozu, tj. Policie ČR, KRPU, DI Louny, č.j. KRPU-119658-2/ČJ-2022-040706-2-IB, ze dne
21.06.2022, byl dán návrh k umístění dopravního značení na místní komunikaci v ulici Průmyslová
v Lounech uvedeného ve výroku tohoto návrhu. A proto Městský úřad Louny, odbor dopravy, jako
příslušný správní úřad ve věcech stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích,
silnicích II. a III. třídy, místních a veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu
ORP Louny, předkládá v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu tento návrh opatření obecné povahy.
Návrh na umístění předmětného dopravního značení je z důvodu regulace dopravy a zvýšení
bezpečnosti dopravního provozu v dané lokalitě.

Poučení
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeni, mohou podat písemné odůvodněné námitky,
ostatní osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být dotčeny, mohou uplatnit písemné
připomínky v termínu do 30 dnů ode dne následujícího po sejmutí z úřední desky.
Návrh opatření obecné povahy je vyvěšen na dobu 15 dnů.

Ing. Blanka Sunkovská
vedoucí odboru dopravy

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městysu Cítoliby a úřední desce Městského
úřadu Louny po dobu nejméně 15 dnů. Poté je třeba potvrzené oznámení s vyznačením data
vyvěšení a sejmutí vrátit Městskému úřadu Louny, odboru dopravy.
Vyvěšeno dne ......................................

Sejmuto dne ……......................................

Podpis, razítko ……………………………………..
Obdrží:
účastníci (dodejky)
TEMA Klášterec nad Ohří s.r.o., IDDS: y5e6rrj, sídlo: nám. Dr. Eduarda Beneše č.p. 96, 431 51
Klášterec nad Ohří 1
v zastoupení
DESIGNPROJEKT s.r.o., IDDS: mac8sri, sídlo: Adolfa Heyduka č.p. 1114, 438 01 Žatec 1
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dotčené správní úřady
Policie ČR KŘÚK DI Louny, IDDS: a64ai6n, sídlo: Náměstí Benedikta Rejta č.p. 2297, 440 01 Louny
ostatní
Město Louny, Mírové náměstí č.p. 35, 440 01 Louny 1
Městys Cítoliby, IDDS: m6nbewb, sídlo: Zeměšská č.p. 219, 439 02 Cítoliby

