
 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
  

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění 

připomínek nebo námitek 
 

Městský úřad Hořovice, odbor technický a dopravní, příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 

361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů na základě 

žádosti obce Osov, Osov 108, 267 25, IČO: 00233692  a na základě souhlasu Policie ČR - DI 

Beroun podle č.j.: KRPS-94751-4/ČJ-2021-010206 obdržel žádost o stanovení úpravy provozu 

na pozemních komunikacích a zahájil řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 a 

násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

správní řád) a podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu ve věci: 

 
 

STANOVENÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 

 

 

Jedná se o vydání stanovení místní úpravy silničního provozu v obci Osov - osazení svislého (B 

28 s E 8a, B 28 s E 8c) a vodorovného (V 11a, V 12c a V 12a) dopravního značení. Návrh je 

k nahlédnutí na MěÚ Hořovice, odboru TAD. 

 
Důvod místní úpravy: jedná se o problematické místo, kde dochází k opětovnému parkování 

vozidel a tím znemožnění projetí autobusů, které obsluhují zastávku v Osově u školy. Na 

přilehlou zeď obec Osov umístil informativní značku zákazu stání s cedulí s prosbou o 

neparkování. To však řidiči zcela ignorovali.   

  

V souladu s ustanovením § 172 odst. (4) správního řádu může k návrhu stanovení úpravy 

provozu na pozemních komunikacích kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být 

tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u MěÚ Hořovice, odboru TAD, písemné 

připomínky a v souladu s dikcí § 172 odst. (5) správního řádu mohou k návrhu stanovení úpravy 

provozu vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem 

vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny nebo, určí-li tak správní 

orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo 

dotčeny, podat proti návrhu k MěÚ Hořovice, odboru TAD písemné odůvodněné námitky. 

 

 

MěÚ Hořovice, odbor TAD podle § 172 odst. (1) správního řádu 
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Vyzývá 

 

dotčené osoby, aby k návrhu stanovení úpravy provozu v obci Osov podávaly písemné 

připomínky nebo písemné odůvodněné námitky s doručením MěÚ Hořovice, odboru TAD ve 

lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách 

rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává. Lhůta k podání písemných 

připomínek je správním orgánem stanovena v souladu s ustanovením § 174 odst. (1) správního 

řádu za podmínek definovaných v § 39 správního řádu a lhůta k podání písemných 

odůvodněných námitek je stanovena v souladu s ustanovením § 175 odst. (5) správního řádu. 

 

 
 
 

Lenka Antonová, DiS. 

samostatný odborný referent 

 

 

 

 

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15dnů na úřední desce.  

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Dále obdrží:  

Policie ČR – DI Beroun  

Obec Osov 

     Město Hořovice  
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