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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Návrh opatření obecné povahy
a
výzva k uplatnění připomínek a námitek
Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, Odbor dopravy (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124
odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu")
ve smyslu ust. § 77 odst. 1 písm. c) výše citovaného zákona a v souladu ust. § 172 odst. 1 zákona
č.500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád) oznamuje
vydání návrhu opatření obecné povahy, kterým se zveřejňuje záměr umístění dopravního značení
a dopravní zařízení v rámci úpravy provozu na pozemní komunikaci
na území obce Kozomín
v tomto rozsahu:

na místní komunikaci na pozemku parc. č. 310/1 v k.ú. Kozomín

Z důvodu:

označení začátku a konce obce na místní komunikaci, zpřístupňující obec
Kozomín ze silnice č. II/608

Organizace odpovědná za instalaci: Obec Kozomín, v zastoupení starostou obce
Další podmínky:
Odbor dopravy MěÚ Kralupy n. Vlt. si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, jestliže to
bude vyžadovat změna silničního provozu nebo veřejný zájem.
Orgány Policie ČR mají právo kontroly a předložení dalších podmínek zajišťujících bezpečnost a plynulost
silničního provozu.
Návrh opatření obecné povahy - umístění dopravního značení, včetně grafické části, bude k nahlédnutí
v pracovních dnech nebo po předchozí telefonické domluvě na Městském úřadě Kralupy nad Vltavou,
odbor dopravy, silniční hospodářství a OÚ Kozomín. Úplné znění návrhu bude současně, v souladu
s ustanovením § 172 odst. 2 správního řádu, zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na
internetových stránkách města Kralupy nad Vltavou - www.mestokralupy.cz a internetových stránkách
obce Kozomín – www.kozomin.cz.
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a současně vyzývá
podle § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“), dotčené osoby, k podání případných připomínek nebo námitek k návrhu, ve lhůtě do 30 dnů ode
dne zveřejnění tohoto návrhu.
Odůvodnění:
Na základě žádosti ze dne 28.03.2018, kterou podal žadatel – Obec Kozomín, o umístění dopravního
značení na místní komunikaci na pozemku parc. č. 310/1 v k.ú. Kozomín z důvodu označení začátku
a konce obce na místní komunikaci, zpřístupňující obec Kozomín ze silnice č. II/608, vydává odbor
dopravy MěÚ Kralupy n/Vlt. v souladu s ustanovením § 172 odst. 2 správního řádu návrh na opatření
obecné povahy k umístění výše uvedeného dopravního značení. Součástí žádosti bylo doloženo
souhlasné vyjádření Policie ČR, DI Mělník, č.j. KRPS-9403-32/ČJ-2018-010606.
Poučení:
K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky
a odůvodněné námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.
Připomínky, nebo námitky lze zasílat písemnou formou na Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor
dopravy, Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou.
„otisk razítka“

Martina Pekárková
referent odboru dopravy
oprávněná úřední osoba
Tento návrh se zasílá obci Kozomín, jejíhož správního obvodu se opatření obecné povahy týká,
k vyvěšení na úřední desce na dobu 15ti dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje
za doručenou.
Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

……………………………..

…………………………………

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
Obec Kozomín, IDDS: vfja7xu
dotčené správní úřady
Policie České republiky, KŘP Středočeského kraje, IDDS: 2dtai5u
Dotčené osoby: (veřejnou vyhláškou)
V souladu s dikcí § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Kralupy nad Vltavou toto
oznámení o návrhu opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou
vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí
na úřední desce Městského úřadu Kralupy nad Vltavou a OÚ Kozomín a současně bude zveřejněna
způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována
za doručenou.

