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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva 
k uplatnění připomínek nebo námitek 

 
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

 
Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, příslušný správní úřad ve věcech provozu na pozemních 
komunikacích dle ustanovení § 124 odst. 6 a ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním 
provozu“) na základě podnětu obce Pomezí nad Ohří, IČ: 005 72 730, Pomezí nad Ohří 18, 350 02 Pomezí nad Ohří, 
a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR, kterým je Dopravní inspektorát PČR Krajského 
ředitelství policie Karlovarského kraje ze dne 18.10.2019 vydaného pod č.j.: KRPK-81872/ČJ-2019-190206, 
v návaznosti na ustanovení §§ části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“) připravil návrh opatření obecné povahy pro 

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění stálých svislých 
dopravních značek B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ doplněných o dodatkové tabulky E 13 
s textem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“ na novostavbách účelových komunikací umístěných na p.p.č. 89/1, 
k.ú. Pomezí nad Ohří, obec Pomezí nad Ohří – dle grafické přílohy. 
 
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada 
 
Provedení dopravního značení:  
Dopravní značky B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ doplněné o dodatkové tabulky E 13 s textem „MIMO 
DOPRAVNÍ OBSLUHU“ budou instalovány na pozinkované trubce ukotvené do betonové patky s optickou účinností 
značky R΄ 1 s životností 10 let a za dodržení průjezdního a průchozího prostoru. 
 
Důvod: zajištění obsluhy přečerpávací stanice splaškových vod  
 
Podmínky: 

1. Osazení dopravních značek bude provedeno v souladu s ustanoveními zákona o silničním provozu a vyhlášky 
MD č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a bude splňovat 
požadavky ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení“ za využití TP č. 65 (Zásady pro dopravní značení 
na pozemních komunikacích) schválených MD ČR pod č.j. 532/2013-120-STSP/1.   

2. Instalaci dopravních značek provede odborně způsobilá právnická nebo fyzická osoba způsobem, který nebude 
bránit provádění běžné údržby přilehlé cyklostezky. 

3. Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného 
správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy. 

 
V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, 
vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly připomínky a námitky.  
 
K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné 
povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky.  
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Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být 
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné 
povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky. 
V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 a 5 správního řádu v návaznosti na § 39 odst. 1 správního řádu stanovuje 
Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, pro uplatnění připomínek a námitek lhůtu do 30 dnů ode 
dne zveřejnění tohoto návrhu opatření obecné povahy. K námitkám a připomínkám podaných po termínu se 
nepřihlíží. Zmeškání úkonu nelze prominout.  
 
S ohledem na ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu se připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy 
podávají písemnou formou na adresu Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, nám. Krále Jiřího 
z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb a musí splňovat náležitosti podání dle ustanovení § 37 správního řádu. 
 
Návrh opatření obecné povahy se v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu zveřejní 
na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká (obec Pomezí 
nad Ohří).  
Návrh opatření obecné povahy se v souladu s ustanovením § 25 správního řádu doručuje veřejnou vyhláškou. 
Dokument musí být vyvěšen na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, a současně zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou 
(zveřejněnou). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Šinka v.r. 
vedoucí odboru stavebního 
a životního prostředí  
 
 
 
Příloha 
grafický návrh umístění dopravních značek B 1 + E 13 „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“  
 
 
 
Vyvěšeno dne……………………………..    Sejmuto dne…………………………….. 
 
 
 
Razítko správního orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu a podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení 
a sejmutí. 
 
 
 
V elektronické podobě zveřejněno od:……………………………… zveřejněno do:…………………………… 
 
 
 
Razítko správního orgánu a podpis oprávněné osoby potvrzující elektronické zveřejnění dokumentu. 
 
 
 
Rozdělovník - k vyvěšení na úřední desce 
Městský úřad Cheb 
Obecní úřad Pomezí nad Ohří 
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