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Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
- stanovení místní úpravy provozu
Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství, podle ust. § 124 odst. 6
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný orgán státní
správy ve věcech stanovení místní úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích, vede na základě žádosti Města
Tachov, Majetkoprávní odbor, Hornická 1695, 347 01 Tachov, IČ 002 60 231, řízení o návrhu
opatření obecné povahy podle ust. § 171 a následujících části šesté zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle ust. § 77 odst. 1
písm. c) zákona o silničním provozu, ve věci stanovení místní úpravy provozu na veřejně
přístupné účelové komunikaci („VPÚK“) na p.p.č. 1945/18 v Tachově, Třešňová ulice
(VPÚK u bytového domu čp. 1641 a čp. 1642), za účelem zamezení vjezdu a zastavení
vozidel na uvedené VPÚK.
Místní úprava provozu bude provedena dle předložené projektové dokumentace, zpracovatel:
Ing. Drahomíra Červinková, Město Tachov, Majetkoprávní odbor, 347 01 Tachov,
IČ 002 60 231.
Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu spočívá v umístění
a provedení svislého dopravního značení (viz grafická příloha).
Místní úprava provozu bude provedena vodorovným dopravním značením:
B 3 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez postranního
vozíku“
Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství, projednal v souladu
s ust. § 172 odst. 1 správního řádu návrh na stanovení místní úpravy provozu s dotčeným
orgánem Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje, Dopravním
inspektorátem Tachov, jehož písemné vyjádření tvoří podklad tohoto řízení.
K navržené místní úpravě provozu se písemně kladně vyjádřil orgán Policie ČR, Krajské
ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Tachov, stanoviskem č. j.: KRPP119378-2/ČJ-2021-031006 ze dne 15.10.2021.
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Poučení:
V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy
na stanovení místní úpravy provozu kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u Městského úřadu Tachov, odboru
dopravy a silničního hospodářství, písemné připomínky.
V souladu s ust. § 172 odst. 5 správního řádu mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva,
povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být tímto opatřením
obecné povahy přímo dotčeny, nebo určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné
zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti tomuto
návrhu k Městskému úřadu Tachov, odboru dopravy a silničního hospodářství písemné
odůvodněné námitky.
Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství v souladu s ust. § 172 odst. 1
správního řádu
vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy na stanovení místní úpravy provozu
podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením Odboru
dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Tachov ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho
zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán, který
opatření obecné povahy vydává. Proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat ani podat
rozklad.
Lhůta k podání písemných připomínek je správním orgánem stanovena v souladu s ust. § 174
odst. 1 správního řádu za podmínek definovaných v ust. § 39 téhož zákona a lhůta k podání
písemných odůvodněných námitek je stanovena v ust. § 172 odst. 5 téhož zákona.

Ing. Kateřina Prexlová
zástupce vedoucího odboru
dopravy a silničního hospodářství

Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městský úřad Tachov. Vývěsní
lhůta začíná dnem následujícím po dni vyvěšení. Poslední den této lhůty je dnem doručení.
Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty.

Vyvěšeno dne: 13.01.2022

Sejmuto dne: 29.01.2022

…………………………………………………………………………………………………..
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyhlášky
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Příloha
Situace dopravního značení
Rozdělovník
Obdrží
1. Město Tachov, Majetkoprávní odbor, Hornická 1695, 347 01 Tachov, IČ 002 60 231
2. Městský úřad Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov, IČ 002 60 231 (veřejná
vyhláška - k vyvěšení na úřední desku)
3. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Tachov,
Plánská 2032, 347 01 Tachov (DS)
4. Dotčené osoby (veřejná vyhláška)
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