Městský úřad Přeštice, odbor správní a dopravní
Masarykovo náměstí 107
334 01 Přeštice
Č. j.: PR-OSD-SED/30121/2017
Spisová zn.: OSD-7087/2017-SED

V Přešticích dne 28. 11. 2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
návrh opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu pro stavbu: "II/230 Nepomuk – Přeštice 2. část (úsek Újezd –
Dolce a Dolce – Kucíny)"
Městský úřad Přeštice, odbor správní a dopravní jako příslušný správní orgán, podle § 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, na základě návrhu ze dne 27. 11. 2017 podaném společností STRABAG
a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ 60838744 oznamuje podle § 172 odst. 1
správního řádu návrh opatření obecné povahy

návrh opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu pro stavbu: "II/230 Nepomuk – Přeštice 2. část (úsek Újezd –
Dolce a Dolce – Kucíny)"

dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu
místní úpravu provozu na pozemní komunikaci
II//230 pro stavbu: "Nepomuk – Přeštice 2. část (úsek Újezd – Dolce a Dolce – Kucíny)" umístění dopravního značení a dopravního zařízení dle přílohy, která je nedílnou součástí
návrhu.
Návrh je zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Přeštice, Obecního úřadu Příchovice, Obecního úřadu
Dolce a Obecního úřadu Horšice s tím, že dotčené osoby jsou vyzvány, že k němu mohou podávat připomínky
nebo námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu. Písemné připomínky k návrhu může v uvedené lhůtě
podat kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny.
Připomínkami se zdejší správní orgán bude zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádá se
s nimi v jeho odůvodnění. Vlastníci nemovitosti, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem
vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, proti návrhu opatření obecné povahy
mohou podávat písemné odůvodněné námitky, o nichž rozhodne zdejší správní orgán. Návrh opatření obecné
povahy bude vyvěšen 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Přeštice, Obecního úřadu Příchovice, Obecního
úřadu Dolce a Obecního úřadu Horšice a po uplynutí zákonné patnáctidenní lhůty bude sejmut.

Růžena Sedláčková v.r.
referent odboru správního a dopravního

Za správnost vyhotovení:
Tento návrh musí být vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Přeštice,
Obecního úřadu Příchovice, Obecního úřadu Dolce a Obecního úřadu Horšice.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu.
Po tuto dobu byla písemnost rovněž zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.

Obdrží: + PŘÍLOHA
- Obec Příchovice (vyvěsit na úřední desce)
- Obec Dolce (vyvěsit na úřední desce)
- Obec Horšice (vyvěsit na úřední desce)
- Město Přeštice, IČ 00257125, se sídlem Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice (vyvěsit na úřední desce)
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ 72053119, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň
– Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-venkov, Anglické nábřeží 7, 306 10 Plzeň

-STRABAG

a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ 60838744 korespondenční adresa Parková

1205/11, 326 00 Plzeň
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