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OPRAVA PÍSAŘSKÉ CHYBY
Věc: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Magistrát města Karlovy Vary odbor dopravy jako příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 124 odst. 6
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, provedl opravu písařské chyby písemného vyhotovení Stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích „Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č. 81/2022“, Magistrátu
města Karlovy Vary, odboru dopravy č.j. 4905/OD/22-2, ze dne 7.4.2022 tak,
že text stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:
přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci na p.p.č. 1014 v k.ú. Teplička, v obci Teplička,
se nahrazuje textem:
přechodnou úpravu provozu na silnici III/2093 a pozemní komunikaci na p.p.č. 1014 v k.ú. Teplička,
v obci Teplička,

Ostatní části citovaného stanovení zůstávají v platnosti beze změny.
Poučení
Dle § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po
vyvěšení veřejné vyhlášky. Realizaci lze uskutečnit až po tomto termínu.
Toto opatření obecné povahy musí být zveřejněno na úřední desce: Magistrátu města Karlovy Vary a OÚ
Teplička a musí být vyvěšeno na dobu nejméně 15 – ti dnů (15. den je dnem oznámení).
Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174
odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném
řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v
přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.
Počet listů/stran: 1/2

Počet příloh: 0 x situační plánek opatřený ověřením

Zpracoval:
Bc. M.Schmid, oprávněná úřední osoba
otisk úředního razítka

Mgr. Lenka Kůsová v.r.
vedoucí odboru dopravy
V elektronické podobě je opatření obecné povahy zveřejněno na elektronické vývěsce Magistrátu města Karlovy
Vary, na adrese https://mmkv.cz/cs/eud
Obdrží:
Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.
Raeder & Falge s.r.o., IDDS: fwtif9p
Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.
Lesní společnost Bečov, s.r.o., IDDS: px8iafs,
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 2kdkk64
Dotčený orgán státní správy:
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: upshp5u
Na vědomí:
Krajský úřad Karlovarského kraje odbor dopravy a silničního hospodářství, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy
Vary, IDDS: siqbxt2

