
 
Městský úřad Hořovice, odbor technický a dopravní, 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  
 

O Z N A M U J E   V E Ř E J N O U    V Y H L Á Š K O U, 
 

 
že na základě žádosti Správy železnic, státní organizace, IČ 709 94 234, týkající se úpravy 
přejezdu P588 a P596 na trati Zadní Třebáň – Lochovice, přes který vede silnice III. třídy v k.ú. 
Osov a Neumětely  
 

v y d á v á 
 

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU  
 

Spočívající v následující úpravě: Nad dopravní značku A 31 b bude obousměrně umístěna DZ 
P4 Dej přednost v jízdě s dodatkovou tabulkou E3b vzdálenost 160 m. dále dojde k výměně 
stávajících DZ A32a za  A32a se žlutozeleným reflexním podkladem. Pod tyto DZ na shodný 
sloupek budou umístěny DZ P6 ve žlutozeleném reflexním podkladem a to obousměrně. 
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, odboru služby dopravní policie, která se k výše uvedenému návrhu 
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci vyjádřila jako dotčený orgán státní 
správy a vydala k tomuto stanovení místní úpravy kladné vyjádření pod č.j.: KRPS-27009-1/ČJ-
2021-010206. 
Stanovení musí být vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Hořovice 
a dotčených obcí. 
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Obdrží: 
 
KSÚS Středočeského kraje 
 
Obec Lochovice 
 
Obec Osov 
 
Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje 
 
Správa železnic, státní organizace 
 
 
 
 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů. 
 
  
 
Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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