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Městský úřad Louny 
odbor stavebního úřadu 

Mírové náměstí 35, 440 23  Louny 
 

Spisová značka: MULN/11165/2017/SU/ZV Louny 10.11.2017 
Číslo jednací: MULNCJ  83302/2017     
Oprávněná 
úřední osoba: 

 
Václav Zlatohlávek 

  

Sídlo:      
Telefon: 
Fax: 
E-mail: 

Pod Nemocnicí 2379, Louny 
415 621 286, 736 500 979 
415 621 200 
v.zlatohlavek@mulouny.cz 

 

 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  
- stanovení místní a přechodné úpravy provozu na dálnicích, silnicích, místních komunikacích 

a veřejně přístupných účelových komunikacích    
 
Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu, oddělení stavebního řádu, jako příslušný správní úřad 
ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních 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“)  

 
stanovuje místní úpravu provozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění 

dopravního značení č. B 11 + A 3 text „Na povolení OÚ a mimo vlastníků a uživatelů pozemků“  
 
místo:    místní komunikace obce Počedělice (ppč. 531/2) 
 
termín:  tato místní úprava provozu bude realizována dnem 11.12.2017.  

 
Výrobu a osazení navrhovaného dopravního značení zajistí obec Počedělice.  
 

Toto Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné 
vyhlášky. 

 
O d ů v o d n ě n í 

Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu, jako příslušný správní úřad ve věcech stanovení místní 
a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, zahájil dne 18.09.2017, na základě návrhu  
obce Počedělice, IČO 00265373, Počedělice 11, 440 01  Louny 1, předložením Návrhu opatření 
obecné povahy, správní řízení ve věci stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích spočívající v osazení výše uvedeného dopravního značení.  
Toto předmětné Oznámení o návrhu opatření obecné povahy bylo formou veřejné vyhlášky vyvěšeno 
na úřední desce příslušného úřadu po správním řádem předepsanou dobu 15-ti dnů, rozhodným 
termínem vyvěšení z hlediska řádného doručení předmětného návrhu opatření obecné povahy byl 
termín vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Louny – vyvěšeno dne 19.09.2017, sejmuto dne 
05.10.2017.  
 
K návrhu opatření obecné povahy v zákonné lhůtě 30-ti dnů nebyly uplatněny žádné připomínky nebo 
námitky.  
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V souladu s § 173, odst. 1 správního řádu a podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním 
provozu se proto dnešním dnem stanovuje místní úprava provozu na místní komunikaci (ppč. 
531/2) v obci Počedělice spočívající v osazení dopravního značení dle výše uvedené 
specifikace.   
  

 
P o u č e n í  

V souladu s § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný 
prostředek.  
 
Opatření obecné povahy je vyvěšeno na dobu 15 dnů.  

 

 

 
otisk úředního razítka 
 
 
 
 
Ing. Kateřina Todtová    
vedoucí odboru stavebního úřadu       
  
 
 
Toto opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, bude 
vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Louny a úřední desce Obecního úřadu obce Počedělice 
po dobu 15 ti dní, po sejmutí bude potvrzené opatření vráceno odboru SÚ MÚ Louny. 
 
 Vyvěšeno dne :      Sejmuto dne:  
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Obec Počedělice, IDDS: ph3a7i9 
 sídlo: Počedělice č.p. 11, 440 01  Louny 1 
  
dotčené správní úřady 
Policie ČR KŘÚK DI Louny, IDDS: a64ai6n 
 sídlo: Náměstí Benedikta Rejta č.p. 2297, 440 01  Louny 1 
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