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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉPOVAHY
Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Velké Meziříčí odbor dopravy a silničního hospodářství příslušný podle § 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“), na základě žádosti
společnosti: Obec Petráveč, Petráveč 40, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 00842559, ze dne 15.5.2018,
podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, zveřejňuje záměr
stanovení místní úpravy provozu:
komunikace:

místní komunikace Petráveč – U Lípy

v místě:

před křižovatkou se silnicí č. II/392

termín:

od 1.9. 2018

důvod:

organizace dopravy – ztráta významu d.z. P6 – stůj dej
přednost v jízdě

spočívající v umístění dopravního značení č.: P4 – dej přednost v jízdě, dle návrhu
vypracovaného: Obec Petráveč, Petráveč 40, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 00842559, který byl
odsouhlasen příslušným orgánem Policie České republiky - Krajské ředitelství policie kraje
Vysočina, územní odbor vnější služby, dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou pod č.j. KRPJ52640-1/ČJ-2018-161406 ze dne 24.5. 2018.
Odůvodnění
Žadatel: Obec Petráveč, Petráveč 40, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 00842559, žádostí ze dne
15.5.2018, podal podnět k stanovení a osazení dopravního značení č.: P4 – dej přednost v jízdě na
místo původního P6 – stůj dej přednost v jízdě, na místní komunikaci U Lípy v k.ú. Petráveč před
křižovatkou se silnicí č. II/392, dle návrhu Obce Petráveč.
Dotčený orgán, Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor vnější
služby, dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou, pod č.j. KRPJ-52640-1/ČJ-2018-161406 ze dne
24.5. 2018, vydal k navrženému dopravnímu značení kladné stanovisko, proto Městský úřad
Velké Meziříčí - odbor dopravy a silničního hospodářství v souladu s ustanovením § 77 odst. 5
zákona o silničním provozu, v návaznosti na ustanovení § 172 (a násl.) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, oznámil návrh opatření obecné povahy k umístění výše uvedeného dopravního
značení.
Digitálně podepsal Emil Krejska
Datum: 13.06.2018 09:47:05 +02:00
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Poučení :
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického
práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeni, mohou podat písemné odůvodněné
námitky, ostatní osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být dotčeny, mohou uplatnit
písemné připomínky v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění.
Otisk úředního razítka
Krejska Emil
úředník odboru dopravy
a silničního hospodářství
Příloha: situační návrh
Tento návrh opatření obecné povahy musí byt vyvěšen po dobu 15-ti dnů.
Vyvěšeno dne: ............................................. Sejmuto dne: .......................................................

razítko a podpis oprávněné osoby

razítko a podpis oprávněné osoby

Obdrží:
Obec Petráveč, Petráveč 40, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 00842559
Policie ČR, KŘPKV Dl, Nám. Republiky 69, 591 20 Žďár nad Sázavou
Dotčené osoby:
V souladu s dikcí § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Velké Meziříčí návrh o
opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou
bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na
úřední desce MěU Velké Meziříčí a OÚ Petráveč a současně bude zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za
doručenou. Den doručení je dnem zveřejnění návrhu.
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Městský úřad Velké Meziříčí odbor správní
OÚ Petráveč
- se žádostí o bezodkladné vyvěšení rozhodnutí na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o
zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu.
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