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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Návrh opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích
Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, v souladu s ustanovením
§ 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a ve
smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm.c) zákona o silničním provozu jako orgán státní správy
ve věcech provozu na pozemních komunikacích a dle ustanovení § 77odst. 3 zákona o
silničním provozu

zveřejňuje návrh k umístění svislého dopravního značení
z důvodu: zvýšení bezpečnosti silničního provozu bude instalováno svislé dopravní značení dle
příloh, které jsou součástí tohoto návrhu v územní působnosti Městyse Načeradec – k.ú.
Daměnice, Olešná u Načeradce a Načeradec.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 a odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, můžou uplatnit vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo
zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo
dotčeni, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky
ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Ostatní osoby, jejichž práva,
povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou uplatnit
u správního orgánu písemné připomínky a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Odůvodnění:
Dne 20.12.2017 obdržel Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství žádost
Městyse Načeradec, IČ: 002 32 289, Zámecké nám. 152, 257 08 Načeradec vz. společnosti
HPN projekt s.r.o., IČ: 015 12 595, Obrataň 93, 394 12 Obrataň ve věci žádosti o stanovení
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu zvýšení bezpečnosti v územní
působnosti Městyse Načeradec.
Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, předkládá v souladu
s ustanovením § 172 odst. 1, správní řád, návrh opatření obecné povahy k umístění výše
uvedeného svislého dopravního značení.
K návrhu byly podány tyto námitky: Rozhodnutí o námitkách bude doplněno.

Jiří Vondruška
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15-ti dnů
a také zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: _________________

Sejmuto dne: ____________________

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Městys Načeradec (obec je povinna v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu písemnost
bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů. Současně žádáme zaslat potvrzení o vyvěšení
na úřední desce příslušné obce).
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