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Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.
6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s
§ 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a v návaznosti na § 171
a § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
OZNAMUJE
VEŘEJNOU

V Y H L Á Š K O U,

že na základě žádosti Obce Hudlice, Jungmannova 355, 267 03 Hudlice, IČ 00233285, o stanovení místní
úpravy provozu – svislého dopravního značení v obci Hudlice
vydává
ZÁMĚR STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU FORMOU NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, na základě žádosti Obce Hudlice, Jungmannova
355, 267 03 Hudlice, IČ 00233285, o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, navrhuje
v obci Hudlice stanovení dopravního značení pomocí svislého dopravního značení (dále jen SDZ):
1. Umístění SDZ B11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou E13 „Text nebo
symbol“ s vyznačením textu „MIMO DOPRVNÍ OBSLUHY“ na místní komunikaci 24c, UK4
2. Umístění SDZ B11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou E13 „Text nebo
symbol“ s vyznačením textu „MIMO DOPRVNÍ OBSLUHY“ na místní komunikaci 23c, UK3
3. Umístění SDZ B11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou E13 „Text nebo
symbol“ s vyznačením textu „MIMO DOPRVNÍ OBSLUHY“ na účelové komunikaci UK1
- dle grafického vyobrazení (str. 3).
Důvodem k úpravě navrženého dopravního značení je na základě žádosti vlastníka komunikací tj. Obce
Hudlice, zamezení vjezdu vozidel (mimo dopravní obsluhy) k venkovnímu fitness hřišti a dětskému hřišti.
Omezení je dle žadatele nutné vzhledem k bezpečnosti dětí a návštěvníků fitness hřiště a zamezení
srocování mladistvých (vandalismus).
Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, stanoví obecní úřad s rozšířenou působností po
předchozím písemném vyjádření policie, v tomto případě Policie ČR, Krajského ředitelství Policie
Středočeského kraje, dopravního inspektorátu, Tyršova 1635, 266 50 Beroun, která se k výše uvedenému
návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci vyjádřila jako dotčený orgán a dala k tomuto
stanovení místní úpravy dne 29.7.2020 kladné vyjádření pod č.j.: KRPS-114231-1/ČJ-2020-010206.

Adresa úřadu:
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Poučení: Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend seznamuje a vyzývá dotčené osoby (tedy
kohokoliv – obecné užívání pozemní komunikace - podle § 19 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích), aby k návrhu opatření podávaly písemně připomínky a námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne
jeho zveřejnění (§ 172 odst. 1 a 3 a 5 správního řádu).

otisk
úředního razítka

Ing. Albert Červenka, v.r.
vedoucí odboru dopravy a správních agend
Za správnost vyhotovení: Jiří Havel

Tento návrh opatření obecné povahy (č.j. MBE/29554/2020/DOPR-MiJ) musí být vyvěšen po dobu nejméně
15 dnů na úřední desce Městského úřadu Beroun a na úřední desce Obecního úřadu Hudlice.

Vyvěšeno dne: ………………………….

Sejmuto dne: …………………………….

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Obdrží:
Dotčené orgány:
- Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát, Tyršova 1635, 266 01
Beroun
Ostatní:
- Městský úřad Beroun, kancelář tajemníka, podatelna MěÚ Beroun, Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun
(pro zveřejnění na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů – podle § 172 odst. 1 správního řádu)
- Obecní úřad Hudlice, Jungmannova 355, 267 03 Hudlice, IČ 00233285
(pro zveřejnění na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů – podle § 172 odst. 1 správního řádu)
- Obce Hudlice, Jungmannova 355, 267 03 Hudlice, IČ 00233285
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