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Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
- opatření obecné povahy
Odbor dopravy a služeb Magistrátu města Kladna jako věcně a místně příslušný orgán státní
správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích s rozsahem působnosti vymezené
zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákona“), obdržel návrh místní úpravy provozu na silnici III/0067 a veřejně přístupné
účelové komunikaci Logistický park Pavlov.
Návrh je předložen v rozsahu:
- sil. III/0067 - instalace P 1 „Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací“, B 20a „Nejvyšší
dovolená rychlost“ a B 20b „Konec nejvyšší dovolené rychlosti“,
- VPÚK – instalace P 4 „Dej přednost v jízdě!“.

Odůvodnění:
Jedná se o novostavbu areálové komunikace včetně připojení k silnici III/0067. Připojení je
situováno v extravilánovém úseku, s předpokladem provozu rozměrných nákladních vozidel.
Z důvodu bezpečnosti provozu bude úprava provozu řešena místní úpravou provozu. Omezení
rychlostního limitu vyplývá i z blízkosti okružní křižovatky, ale s ohledem k extravilánovému
úseku a řešení připojení bez odbočovacího pruhu (dopravní význam silnice a tomu odpovídající
skladba a intenzita provozu), bude provedeno pro zdůraznění rychlostní limit v předmětném
úseku snížen.

Výzva:
Podle § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), správní orgán vyzývá dotčené osoby, k podání případných připomínek nebo
námitek k návrhu, ve lhůtě do 30ti dní ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Poučení:
K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné nebo ústní
připomínky.
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického
práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření
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obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne
jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.
Nechá-li se účastník v řízení zastupovat, předloží zástupce účastníka řízení správnímu orgánu
písemnou plnou moc.

„otisk razítka“

Jaroslav Fridrich v.r.
odborný referent
Tento návrh se zasílá obci Pavlov, jejíž správního obvodu se opatření obecné povahy týká,
k vyvěšení na úřední desce, na dobu 15ti dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost
považuje za doručenou.
Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního
řádu.
Datum vyvěšení:

1. srpna 2016

Datum sejmutí:

17. srpna 2016

Datum skutečného sejmutí:

Obdrží:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. – datová schránka
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kladno – datová schránka
Dotčené osoby – veřejnou vyhláškou

2

