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naše č.j.: MěÚO/13107/2023/ODS/KuE 

spisová značka: MěÚO/07675/2023/03/ODS/KuE 

vyřizuje/telefon: Kunová/354 224 957 

datum: 20.03.2023 

 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A  

  O P A T Ř E N Í   O B E C N É   P O V A H Y 

stanovení  místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 

 
 
  
 
Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní, jako příslušný správní úřad ve smyslu § 124, odst. 6  zákona 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„z.č. 361/2000 Sb.“), na základě žádosti Města Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČ:00254834, zast. paní Hanou 
Špičkovou, vedoucí odboru městských investic a správy, podané dne 15.02.2023 (dále jen „žadatel“) řízení o návrhu 
opatření obecné povahy dle ust. § 171 z.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 
řád“),  a podle  ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 z.č. 361/2000 Sb. a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí 
zákon č. 361/2000 Sb.,  
 
 
stanovuje místní úpravu provozu na silnici II/221 v obci Ostrov, dle předloženého situačního plánku Ing. Igora 
Hrazdila (č. zakázky 22-T01), schváleného Policií ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní 
inspektorát Karlovy Vary pod Č.j.:KRPK-94884-2/ČJ-2022-190306 ze dne 10.01.2023 
 
Osazení: Veškeré osazení dopravního značení a dopravního zařízení bude provedeno dle přiloženého situačního 
plánku Ing. Igora Hrazdila, který je nedílnou součástí tohoto oznámení 
 
Platnost místní úpravy : na dobu neurčitou 
 
Z důvodu :  úprava dopravního značení    
 
 
Podmínky : 
 
 

1. Nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy je ověřený situační plánek č. 
MěÚO/13107/2023/ODS/KuE, dle kterého bude místní úprava realizována 

2. Provedení a umístění dopravních značek musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádí 
zákon o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a musí splňovat požadavky 
platných technických norem (ČSN EN 12899-1 a další) a zvláštních technických předpisů (TP 65). 

3. Za dodržení uvedených podmínek a za náležitý stav místní úpravy provozu po celou dobu užití dopravních 
značek odpovídá žadatel. 

4. Stanovení místní úpravy provozu nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření 
správního orgánu vyžadované zvláštními předpisy.   

  
 
                                         
 
                                                                                      Odůvodnění 
 
 
Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní, obdržel dne 15.02.2023 žádost Města Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 
Ostrov, IČ: 00254834, o stanovení úprav dopravního značení v obci Ostrov, spolu s přiloženým situačním plánkem 
úpravy dopravního značení a souhlasem Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní 
inspektorát Karlovy Vary ze dne 10.01.2023. 
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Dne 17.02.2023 oznámil Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné 
povahy a vyzval dotčené osoby k uplatnění připomínek a námitek ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. 
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Ostrov od 17.02.2023 
do 09.03.2023. 
Ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy nebyly uplatněny žádné námitky a připomínky, 
proto správní orgán oznámil veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy – změnu místní úpravy na silnici II/221 
v obci Ostrov dle ověřeného situačního plánku č. MěÚO/13107/2023/ODS/KuE. 
 
 
                                                                               Poučení : 
 
 Dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření 
obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky. 
 
 
V Ostrově dne 20.03.2023 

 

 

 

 

                                     otisk úředního razítka 
                           

                                                                                                                             Ladislav Jiskra, v.r. 

    vedoucí odboru dopravně 

                správního 

 

 

Vyvěšeno dne:……………………………                       Sejmuto dne:……………………………… 

razítko a podpis oprávněné osoby                                     razítko a podpis oprávněné osoby 

 

 

Doručí se : 

 

Žadatel : (přímým doručením) 

 

Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov 

 

Dotčené osoby : (veřejnou vyhláškou) 

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o., Chebská 282, 356 01 Sokolov 

 

V souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy správní orgán oznámí veřejnou 

vyhláškou. 

 

Dotčené orgány : 

 

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát, Rolavská 386/4, 360 17 

Karlovy Vary 

 


