Městský úřad Holice

*muhoss00662518*

Odbor životního prostředí a stavební úřad
Holubova 1, 534 14 Holice
Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206
Spis.zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

MUHO 21612/2016/ŽPSÚ/Se
MUHO/21968/2016
Helena Sedláková
oprávněná úřední osoba
466 741 250
sedlakova@mestoholice.cz

Holice 21.11.2016

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu – změna
Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ust. §
124 odst. 6 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o silničním provozu") na základě návrhu žadatele firmy
BAUSET CZ, a.s., IČ 63217139, Nemošická 1495, 530 02 Pardubice,
kterou zastupuje na základě plné moci
DOPA CZ s.r.o., IČ 27519341, Přestavlky 73, 538 62 Hrochův Týnec
ze dne 14.11.2016 o změnu stanovené přechodné úpravy provozu na silničních komunikacích v návaznosti na již
vydané stanovené přechodné úpravy provozu ze dne 26.9.2016 č.j. MUHO/18105/2016 a ze dne 14.11.2016 č.j.
MUHO/21668/2016

stanovuje přechodnou úpravu provozu - změnu
ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním a vyhlášky č. 294/2015 Sb., dopravní značení pro
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, následující dopravní značení případně dopravní
zařízení:
na silnici:

III/29823, III/29820, II/298

v místě:

Býšť, Hrachoviště, Rokytno, Újezd u Sezemic, Borek, Bohumileč

Dopravní značení dle přílohy s těmito úpravami:
1)

Změna E13 na text „Mimo vozidel stavby a IZS“

Neaktuální dopravní značení bude zakryto.
Užití dopravních značek a dopravních zařízení nesmí být v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona o silničním
provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí zákon o silničním provozu.
Povinností žadatele je zabezpečit jejich údržbu po celé období přechodné úpravy provozu. Žadatel je povinen zajistit
odstranění přechodné úpravy provozu neprodleně po naplnění důvodu, pro který byla přechodná úprava provozu
stanovena.
Zodpovědná osoba:

Pavel Rykr, tel. 736 629 104

Platnost úpravy změny:

od 23.11.2016 do 28.11.2016

Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
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Odůvodnění:
Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad stanovil přechodnou úpravu – změnu stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydanou dne 26.9.2016 č.j. MUHO/18105/2016 a dne
14.11.2016 č.j. MUHO/21668/2016.
V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné
povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Otisk úředního razítka
Helena Sedláková
zástupce vedoucího odboru ŽP a stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách města Holic a obcí Býšť, Rokytno,
Borek, Újezd u Sezemic
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Příloha:
Situace dopravního značení.
Obdrží:
Účastníci řízení
DOPA CZ s.r.o., IDDS: s2izkxv
sídlo: Přestavlky č.p. 73, 538 62 Hrochův Týnec
zastoupení pro: BAUSET CZ, a.s., Nemošická 1495, 530 02 Pardubice 2
Obec Býšť, IDDS: twzbmnk
sídlo: Býšť č.p. 133, 533 22 Býšť
Obec Borek, IDDS: z4vb3ms
sídlo: Borek č.p. 13, 534 01 Holice v Čechách
Obec Újezd u Sezemic, IDDS: htda5jg
sídlo: Újezd u Sezemic č.p. 30, 533 04 Sezemice
Obec Rokytno, IDDS: 94xa5a6
sídlo: Rokytno č.p. 21, 533 04 Sezemice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice
Dotčené orgány
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32
sídlo: Na Spravedlnosti č.p. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, IDDS: ukzbx4z
sídlo: nám. Republiky č.p. 12, 530 21 Pardubice 12
Na vědomí:

ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., IDDS: x4kgvqt
sídlo: Na Ostrově č.p. 177, Chrudim III, 537 01 Chrudim 1

