Ministerstvo dopravy – Odbor pozemních
komunikací

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
PO BOX 9, 110 15 Praha 1
Č. j.: 75/2018-120-RD/4

NÁVRH OP ATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací (dále jen „Ministerstvo dopravy“), jako
správní orgán příslušný podle § 77 odst. 1 písm. a) a § 124 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), dle § 172 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje
návrh stanovení místní úpravy provozu na dálnici D5
v souvislosti s realizací akce „Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D5, Obchvat Plzně, EXIT 67 –
EXIT 89“, a to umístěním trvalého dopravního značení podle projektu místní úpravy provozu
„Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D5, Obchvat Plzně, EXIT 67 – EXIT 89“ (v příloze), který je
nedílnou součástí tohoto opatření.
Platnost navrhované místní úpravy provozu: trvale.
Odůvodnění
Ministerstvo dopravy obdrželo návrh společnosti DISK s.r.o., Menšíkovská 1239/10, 160 00
Praha 6, IČ: 61065579, na stanovení místní úpravy provozu na dálnici D5 z důvodu rekonstrukce
orientačního dopravního značení dálnice D5 v úseku MÚK Ejpovice (Exit 67) do MÚK Sulkov
(Exit 89).
V souladu s § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu projednalo Ministerstvo dopravy návrh
stanovení místní úpravy provozu s Ministerstvem vnitra, Odborem bezpečnostní politiky a prevence
kriminality, které s návrhem vyslovilo souhlas (č. j.: MV-44705-2/OBP-2018 ze dne 18. 4. 2018).
Ministerstvo dopravy 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.
K návrhu opatření obecné povahy může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou
být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního 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.
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Dnem zveřejnění návrhu opatření obecné povahy je podle § 172 odst. 1 správního řádu den,
kdy byl návrh opatření obecné povahy doručen veřejnou vyhláškou.
V Praze 23. dubna 2018

Ing. Václav Krumphanzl
ředitel
Odbor pozemních komunikací
v z. Mgr. Zuzana Adameová v. r.

Příloha: Návrh místní úpravy provozu (DISK s.r.o., 08/2017)

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost
doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno na úřední desce Ministerstva dopravy dne: 23. 4. 2018, Bc. Richard Zavřel v. r.
otisk úředního razítka
(Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce)
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