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Městský úřad Louny 
odbor dopravy 

Mírové náměstí 35, 440 01 Louny 
 

Spisová značka: MULN/11521/2022/OD/AC Louny 12.09.2022 
Číslo jednací: MULNCJ  93460/2022     
Oprávněná 
úřední osoba: 

 
Ing. Andrea Čápová 

        
Toto opatření nabylo účinnosti dne:  
 Sídlo:      

Telefon: 
E-mail: 

Pod Nemocnicí 2379 
415 621 222 
a.capova@mulouny.cz 

 

 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A  
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu  

 

Městský úřad Louny, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad podle § 124 odst. 6 zákona 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon 
o silničním provozu), na základě návrhu žadatele KB - BLOK Czech, S.E., IČO 02532328, 
Masarykova 635, 439 42  Postoloprty, kterého zastupuje pan Václav Kolský, nar. 01.03.1971, 
Týřovice 47, Hřebečníky, 270 41  Slabce,  a souhlasného stanoviska Policie ČR, KRPU DI Louny č.j. 
KRPU-105045-2/ČJ-2022-040706-1-IB ze dne 30.05.2022 a podle § 77 zákona o silničním provozu 

stanoví přechodnou úpravu provozu 

na místní komunikaci mezi obcemi Louny a Blšany u Loun (bývalá tanková cesta) v rámci akce: 
„Obytný soubor Blšanský Chlum - výstavba kanalizace a vodovodu“, při použití následujícího 
dopravního značení: 

IP 22 – změna místní úpravy (text „PROJÍŽDÍTE STAVENIŠTĚM“), A 15 „Práce na silnici“, B 20a 
„Nejvyšší dovolená rychlost“ „30“ a B 20b „Konec nejvyšší dovolené rychlosti“. 

Přechodné dopravní značení bude umístěno v termínu od 13.09.2022 do 31.12.2022. 

 

Dále nesouhlasí se stanovením přechodného dopravního značení - dodatková tabulka E 3a 
„Vzdálenost“ „1500 m“ pod stávající dopravní značení B 13 „3,5 t“. 

 

Užití dopravních značek, světelných signálů, dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace 
nesmí být v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. 

Povinností žadatele a následného uživatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek, světelných 
signálů a dopravních zařízení s projektovou dokumentací a zabezpečit jejich údržbu pro celé období 
přechodné úpravy provozu. Žadatel je povinen zajistit odstranění přechodné úpravy provozu 
neprodleně po naplnění důvodu, pro který byla přechodná úprava provozu stanovena. 

 

Odůvodnění: 

Městský úřad Louny, odbor dopravy, silniční správní úřad stanoví přechodnou úpravu provozu na 
základě návrhu žadatele z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu. Na základě 
nesouhlasného stanoviska Města Louny, odboru správy majetku č.j. MULNCJ 93429/2022 Městský 
úřad Louny, odbor dopravy, silniční správní úřad nesouhlasí s dopravním značením – dodatková 
tabulka E 3a „Vzdálenost“ „1500 m“ pod stávající dopravní značení B 13 „3,5 t“. V souladu 
s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu vedl zdejší úřad řízení o opatření obecné 
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povahy. Jelikož se jedná o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, 
nedoručoval příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby 
k podávání připomínek nebo námitek. Související dokumentace dopravního značení není s ohledem 
na její rozsah součástí zveřejněného opatření a je k dispozici k nahlédnutí na zdejším úřadě. 

 

Poučení: 

Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proti opatření 
obecné povahy nelze podat opravný prostředek. 
 
V souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, toto Opatření obecné povahy nabývá účinnosti 
pátým dnem vyvěšení a je vyvěšeno na dobu 15 dní. 
 
 
   
 

 
 

 
                                                                                              
  
Ing. Blanka Sunkovská 
vedoucí odboru dopravy 
  
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce v obci Blšany u Loun, úřední desce v obci 
Chlumčany a úřední desce Městského úřadu Louny po dobu nejméně 15 dnů. Poté je třeba potvrzené 
oznámení s vyznačením data vyvěšení a sejmutí vrátit Městskému úřadu Louny, odboru dopravy. 
 
 
 
Vyvěšeno dne …………………………   Sejmuto dne ………………………………… 
 
 
 
 
 
 

Podpis, razítko …………………………………… 
 
 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
KB - BLOK Czech, S.E., IDDS: bvbbaax, sídlo: Masarykova č.p. 635, 439 42  Postoloprty 
v zastoupení 
Václav Kolský, Týřovice č.p. 47, Hřebečníky, 270 41  Slabce 
  
dotčené správní úřady 
Policie ČR KŘÚK DI Louny, IDDS: a64ai6n, sídlo: Náměstí Benedikta Rejta č.p. 2297, 440 01  Louny 
  
ostatní 
Město Louny, Mírové náměstí č.p. 35, 440 01  Louny 1 
Obec Blšany u Loun, IDDS: mvharsz, sídlo: Blšany u Loun č.p. 2, 440 01  Louny 1 
Obec Chlumčany, IDDS: 2b3aqpf, sídlo: Chlumčany č.p. 154, 439 03  Chlumčany u Loun 
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