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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Místní úprava provozu na pozemní komunikaci
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně
a místně příslušný správní orgán (dále jen „správní orgán“) podle § 124 odst. 4
písm. b) 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 návrhu právnické osoby Obec Líně, Plzeňská 145,
330 21 Líně, IČ: 00258059, v z.: Woring, s.r.o., Na Roudné 93, 301 00 Plzeň,
IČ: 29159342, ze dne 09.11.2021,
zveřejňuje záměr na stanovení místní úpravy provozu podle § 77 odst. 1
písm. b) zákona o silničním provozu na stávající silnici I/26 v obci Líně, za
účelem úpravy svislého a vodorovného dopravního značení na silnici I/26
z důvodu stavebních úprav komunikace a zřízení vjezdové brány na začátku
obce Líně ve směru od Zbůchu podle předložené projektové dokumentace
„I/26 Líně, vjezdová brána s úpravou přilehlé komunikace“ s datem 09/2020.
Odůvodnění
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel
od právnické osoby Obec Líně, Plzeňská 145, 330 21 Líně, IČ: 00258059, v z.:
Woring, s.r.o., Na Roudné 93, 301 00 Plzeň, IČ: 29159342, ze dne 09.11.2021
návrh na stanovení místní úpravy na stávající silnici I/26 v obci Líně, za účelem
úpravy svislého a vodorovného dopravního značení na silnici I/26 z důvodu
stavebních úprav komunikace a zřízení vjezdové brány na začátku obce Líně ve
směru od Zbůchu podle předložené projektové dokumentace „I/26 Líně, vjezdová
brána s úpravou přilehlé komunikace“ s datem 09/2020.
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Z hlediska bezpečnosti a plynulosti dopravního provozu bylo navržené dopravní
značení odsouhlaseno dotčeným orgánem policie, tj. Policií ČR, Krajské ředitelství
policie Plzeňského kraje, odborem služby dopravní policie, pod čj.: KRPP-720641/ČJ-2021-0300DP, ze dne 24.06.2021.
Výzva
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v souladu
s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu s odkazem na ustanovení § 177 odst.
1 správního řádu vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy
podávaly připomínky nebo námitky, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho
zveřejnění.
Poučení
K návrhu opatření obecné povahy může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo
zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u státního
orgánu písemné připomínky. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo
zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné
povahy přímo dotčeny, mohou rovněž podat proti návrhu opatření obecné povahy
písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho
zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.
Nechá-li se některá osoba zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.
Přílohy:
1 x situace DIO

Dušan Pakandl
Plzeňský kraj
01.12.2021 15:57

Mgr. Dušan Pakandl
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
podepsáno elektronicky

Tento návrh opatření obecné povahy musí být zveřejněn na úřední desce:



Krajského úřadu Plzeňského kraje
Obecního úřadu obce Líně

a musí být vyvěšeno na dobu nejméně 15-ti dnů (15. den je dnem zveřejnění),
současně bude písemnost zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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Vyvěšeno dne:...................................

Sejmuto dne:……………………......

Obdrží:
-

-

Obec Líně, Plzeňská 145, 330 21 Líně, IČ: 00258059,
v z.: Woring, s.r.o., Na Roudné 93, 301 00 Plzeň, IČ: 29159342
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 00 Praha 4, zastoupené
Ing. Zdeňkem Kuťákem, pověřeným řízením správy Plzeň, adresa
pro doručování Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Plzeň, Hřímalého 37,
301 00 Plzeň
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor služby dopravní
policie, Nádražní 2, 306 28 Plzeň
Obec Líně, Plzeňská 145, 330 21 Líně, IČ: 00258059
vlastní k založení
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