5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené
osoby k podávání připomíiiek nebo námitek.

Předmětný návrh přechodné úpravy provozu na zájmových pozemn?ích komunikacích obsahuje i jiné než
uvedené druhy dopravn?ích značek (zákazové a příkazové dopravní značky), přičemž zdejší správn?í orgán se
rozhodl je zahrnout do opatření obecné povahy, a to z důvodu celkové přehlednosti dopravního opatření.
PoučenÍ:

Ve sínyslu ustanoveni § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný
prostředek.

Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá toto opatření obecné povahy
účinnosti pátým dnem po jeho vyvěšení.
Toto stanovení přechodných úprav provozu na dotčených pozemních koi'nuiiikacích je platné pouze spolu s
povolením uzavírky provozu na pozemní komunikaci.
Stanovené přechodné dopravní značení íze instalovat jen po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.
Termin nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy je držitel povolení uzavírky provozu na pozemní
komunikaci povinen si sái'n zjistit (informovat se u zdejšího správnílio orgánu).
Toto stanovení přechodných úprav provozu na dotčených pozemních komunikacích v případě, že by před
jeho realizací došlo ke změně da+'iého stavu a jeho okolnostf, pro které byly úpravy provozu stanoveny,
pozbývá platnosti.

Ing. Jan Koš
vedouci odboru dopravy
příloha - situace (l list)

Toto opatřeiií obecné povahy musi být zveřejněno na úřední desce:
*

Městského úřadu Domažlice
Městského úřadu Bělá nad Radbuzou

Tento návrh opatření obecné povahy musí být zveřejněn na úřední desce a musí být vyvěšen na dobu
neiméně 15 dní.

Vyvěšeno dne:

4b. Oa, L4'l

Sejmuto dne:

M ó3, :J4q

Razítko a podpis orzánu potvrzujícího vyvěšení a sejmutí této písemnosti:

?.

- Chodské vodárny a kanalizace, a. s., IČ: 4978876?, Bězděkovské předm. 388, 344 0l Doarnžlice (doručí se
DS)

- Policie ČR, Krajské ředitelství Zpč. kraje, dopravn?í inspektorát, 344 15 Domažlice (doručí se DS)
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 462/ ] 62, 326 í3 Plzeň (doručí se DS)

