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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
„STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH“
na místní komunikaci v ul. Školní, Otvice
Odbor stavební úřad Magistrátu města Chomutova jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst. 6 a § 77
odst. 1 písm. c) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“), na základě podnětu ze dne 18. 06. 2020
oznamuje
v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona a § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správním řád, v platném znění
(dále jen správní řád), návrh „Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích“, přičemž
předmětem tohoto návrhu je:
místní úprava provozu na místní komunikaci v ul. Školní, Otvice
(v místě u objektů č. p. 95 a 34)
v rámci plánované úpravy komunikace v ul. Školní (vč. vybudování nových parkovacích stání) dle projektové
dokumentace „Chodník a parkovací plochy v ul. Školní, Otvice“, č. v. C-03, 5 x A4, 03/2020, která je nedílnou
součástí tohoto návrhu opatření obecné povahy.
Návrh tohoto stanovení je vystaven k veřejnému nahlédnutí na úřední desce Magistrátu města Chomutova a
Obecního úřadu Otvice a to po dobu 15-i dnů ode dne jeho zveřejnění, a (v plném znění) také způsobem
umožňujícím dálkový přístup na stránkách www.chomutov-mesto.cz www.otvice.cz.
Na základě § 172 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. se lze s úplným návrhem vč. příloh seznámit na odboru
stavební úřad Magistrátu města Chomutova, Husovo náměstí 104, v kanceláři č. 20 (přízemí vpravo) v úředních
hodinách magistrátu, příp. jindy po telefonické domluvě.
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K výše uvedenému návrhu mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související
s výkonem vlastnického práva mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat písemně
odůvodněné námitky ke správnímu orgánu, a to ve lhůtě do 30-i dnů ode dne jeho zveřejnění.
Odůvodnění:
Odbor stavební úřad Magistrátu města Chomutova jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst. 6
obdržel dne 18. 06. 2020 podnět k vydání stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – na
místní komunikaci v ul. Školní v obci Otvice v souvislosti s plánovanou úpravou komunikace vč. vybudování
nových parkovacích stání pro potřeby obecního úřadu a budoucích provozoven v č. p. 34 a s ní související
místní úpravou provozu na pozemních komunikacích. Proto správní orgán vydal tento návrh opatření obecné
povahy.
Navrhovaná místní úprava provozu byla dle § 77 odst. 3 zákona v předstihu projednána a písemně
odsouhlasena dotčeným orgánem dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona tj. Policií ČR, Krajským ředitelstvím
Ústeckého kraje, DI Chomutov pod č. j. KRPU-92183-1/čj-2020-040306 dne 12. 06. 2020.
Poučení:
K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením
přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky a to ve lhůtě 30-i dnů ode dne jeho
zveřejnění. Připomínky lze zasílat na kontaktní adresu správního orgánu uvedenou v záhlaví tohoto oznámení.

Bc. Radek Vimr, DiS.
referent odboru stavební úřad
Magistrátu města Chomutova

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ………………………………… Sejmuto dne: …………………………………
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Příloha (v případě její rozsáhlosti se v plném znění vyvěšuje způsobem umožňující dálkový přístup):
Dopravní značení – Dokumentace „Chodník a parkovací plochy v ul. Školní, Otvice“, č. v. C-03, 5 x A4, 03/2020
K vyvěšení na úřední desku:
Magistrát města Chomutova, úsek kanceláře tajemníka, Zborovská 4602, Chomutov, 430 28
Obecní úřad Otvice, Školní 95, Otvice, 431 11

