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PovAHY

Městský úřad ostrov, odbor dopravně správní, jako příslušný správní úřad ve smyslu s l24, odst. ó zákona
36l/2000 sb.' o provozu na pozemnich komunikacích a o změnách někteÚch zákonů, ve znění pozdějšich předpisů
(dále jen,'z.č. 36ll2000 sb.*)' zahájil dne 06.|2.20|9 na základě žádosti obce Velichov' Velichov 13' 363 0|
ostrov' IC : 00255122, zast. starostkou obce paní Ing- Markétou Sinkulovou Moravcovou, řízenío návrhu opatření
obecné povahy dle ust.. $ l7l z.č.500/2004 sb., správní řád, ve zněni pozdějších předpisů (dále j en ,,správní řád"),
a podle ust. $ 77 odst. l pism. c) a odst. 5 z.č- 361/2000 Sb. a vyhlášky č. 294/2015 sb., kterou se provádí zákon é.
36l12000 Sb., zveřejňuje návrh opatření obecné povahy, kteým se mění

místníúprava provozu na pozemní komunikaci p'p.č. l047ll ap.p.č.l06412 k.ú. Velichov

-

d|e předloženého situačníhoplánku' schváleného Policií ČR, Krqjské ředitelství policie Karlovarského
kraje, Dopravní inspektorát Karlo!ry Vary pod Cj ':KRPK-91726-2/Cl-2019-190306 dne 02. |2'20 |9

osazení: veškeréosazeni dopravního značenía dopravniho zařízeií bude provedeno dle přiloženého situačního
plánku, ktený je nedílnou součástí tohoto oznámení
Platnost místníúprary : na dobu neurčitou

Z důvodu : zklidnění dopralry v daném úseku
Městský úřad ostrov' odbor dopravně správní' v souladu s ust- $ l72 odst.

1 a 5

správního řádu

vyzývá
Dotčené osoby, jejichž práva mohou být opatřením obecné povahy dotčeny. podat proti návrhu opatření obecné
povahy odůvodněné námitky nebo připomínky. S ohledem na ust. $ l72 odst.3 správního řádu se připomínky

podávají v písemnépodobě a musí splňovat náležitosti podání podle $ 37 správní řádu. V souladu s ustanovením $
l72 odst' 5 správního řádu je stanovena pro podání písemných námitek a připominek lhůta 30 dnů od zveřejnéní
návrhu opatření obecné povahy na adresu: Městský úřad ostrov, odbor dopravně správní, Jáchymovská l' 3ó3
0l ostrov' Návrh opatř€ní obecné povahy musí být qlvěšen nejméně po dobu l5 dnů.

Do písemnéhonávrhu místníúpraly provozu je možnénahlédnout na uvedené adrese, v kanceláři č. A.2.29
v pondělí a ve středu 07'00 l2.00a|3.00 l7.00hod., vjinédny po předchozí telefonické domluvě.
V elektronické podobě je návrh opatření obecné povahy zveřejněn na elektronické vývěsce Městského úřadu ostrov
na adrese \\\\'\\'.ostlov.cz
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