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Mgr. Tereza Bydžovská
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V Pardubicích dne 8. ledna 2021
k vyvěšení:
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy
Obecní úřad Rokytno, Rokytno 21, Sezemice 533 04, IČ 00274178

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 místní úpravy provozu po rekonstrukci mostu ev. č. 29820-1
v obci Rokytno, místní části Bohumileč. Magistrát města Pardubic, odbor dopravy (dále též „správní orgán“)
obdržel žádost od Správy a údržby silnic Pardubického kraje, se sídlem Doubravice 98, 533 53, Pardubice,
IČ 00085031, o vydání stanovení místní úpravy provozu s návrhem rozmístění dopravního značení.
Návrh užití dopravních značek:
 P2, P4, dle předložených podkladů + splnění připomínek Policie ČR
 Stálé svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních komunikací
(čl. 5.2.9 ČSN 73 6102) a rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN 73 6110) na
pozemní komunikace.
 Umístění dz musí odpovídat platným TP65.
 Po provedené rekonstrukci mostu požadujeme provést odstranění označení omezené nosnosti mostního
objektu včetně návěstění (B13, E7b) na předchozích křižovatkách.
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
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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.

Mgr. Tereza Bydžovská
referent odboru dopravy

„otisk úředního razítka“

Příloha: situační plán
Obdrží:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53, Pardubice, IČ 00085031 (DS)
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice, IČ: 72050250 (DS)
Obec Rokytno, Rokytno 21, Sezemice 533 04, IČ 00274178 (DS)
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 Rokytno.
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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