MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
ODBOR DOPRAVY
Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy
Sp. zn..:
Č. j.:
vyřizuje:
telefon:
e-mail:

SZ_MMP 64383/2017 OD-OSSUaD4
MmP69404/2017 OD-OSSUaD
Ing. Jiří Stach, oprávněná úřední osoba
466 859 366
jiri.stach@mmp.cz

V Pardubicích dne 1. 11. 2017
k vyvěšení:
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy
Obecní úřad Opatovice nad Labem, Pardubická 160, 533 45 Opatovice nad Labem, IČ 00274011
Obecní úřad Choteč, Pardubická 34, 533 04 Sezemice, IČ: 00273651
Obecní úřad Bukovina nad Labem, Bukovina nad Labem 11, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic, IČ: 00273406
Obecní úřad Rokytno, Rokytno 21, 533 04 Rokytno, IČ: 00274178
Obecní úřad Časy, Časy 31, 534 01 Holice v Čechách, IČ: 00580503
Obecní úřad Borek, Borek 13, 53401 Holice, IČ: 00273376
Obecní úřad Újezd u Sezemic, Újezd čp. 30, 533 04 Sezemice, IČ: 00580597

Veřejná vyhláška
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění
připomínek nebo námitek
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, správní orgán oprávněný ke stanovení místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích podle ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“,
podle § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“, ve smyslu
§ 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích

oznamuje zahájení řízení o

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Návrh opatření obecné povahy spočívá v označení změny místní úpravy v souvislosti se stavbou akce „Rychlostní
silnice D35 Opatovice – Časy“. Magistrát města Pardubic, odbor dopravy (dále též „správní orgán“) obdržel žádost
od žadatele společnosti AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 47307218.
Návrh užití dopravních značek:
1) Situace 141_06 - Z11g, V4, V2a, V2b, V4, IS3c, P1, E2b;
2) Situace 142_06 - V1a, V2a, V2b, V4, A2b, A6a, A7a, E1, IP5 (50), Z11g, Z3;
3) Situace 143_06 - V1a, V2b, V4, A2b, A6a, A7a, IP5 (50), Z11g, B20a (80, 60), Z3;
4) Situace 144_1_02 - P2, P4, E2b, C1, IP10a, V2b, V4;
5) Situace 144_07 - V1a, V2a, V2b, V4, V13, A4, B20a (70), IS9b, A6a, C4a, Z4e, P4, C1, IS3, IS1, Z3, Z11e-f, IS10c,
IZ4a-b "Rokytno";
6) Situace 153_06 - V1a, V2b, V4, A6a, A7a, Z11g, B20a (80,60);
7) Situace 155_02 - Z11c, Z11d, P4, B16, E3a.
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Veškeré situace dle předložených podkladů v příslušné příloze.
Správní orgán návrh projednal s Policií České republiky, dotčeným orgánem podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o
provozu na pozemních komunikacích.
Podle § 172 odst. 1 správního řádu správní orgán
vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu opatření ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění podávaly u správního orgánu písemné
odůvodněné připomínky nebo námitky, a vlastníky nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s
výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, aby podali proti návrhu
opatření písemné odůvodněné námitky v zákonné lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.
Poučení:
Podle ustanovení § 172 správního řádu mohou opatřením dotčené osoby a dotčení vlastníci nemovitostí podávat
připomínky nebo námitky k jeho návrhu, resp. v případě vlastníků nemovitostí písemné odůvodněné námitky.
Vlastníkům k tomu správní řád určuje lhůtu 30 dnů. Vzhledem k tomu, že dotčeným osobám na rozdíl od
dotčených vlastníků nemovitostí nestanoví lhůtu k podání připomínek nebo námitek, určil tuto lhůtu správní
orgán, a to v totožné délce 30 dnů ode dne zveřejnění. Dnem zveřejnění je poslední den lhůty určené pro vyvěšení
na úřední desce. K později uplatněným námitkám nebo připomínkám se nepřihlíží a zmeškání úkonu nelze
prominout.

Ing. Jiří Stach
referent odboru dopravy

„otisk úředního razítka“

Příloha: Situační plán (7x)

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce Magistrátu města Pardubic a
na úřední desce Obecního úřadu obce Srch, Pardubická 100, 533 52 Srch, IČ 00274283.
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po
posledním dni vývěsní lhůty. Poslední den této lhůty je dnem doručení.
Po uplynutí lhůty vraťte potvrzenou veřejnou vyhlášku Magistrátu města Pardubic odboru dopravy, oddělení
speciálního stavebního úřadu a dopravy, zpět.
vyvěšeno dne: ..................................

sejmuto dne: .............................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: .................................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení a jeho zveřejnění
způsobem umožňujícím dálkový přístup:
...................................................................................................................
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