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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A VÝZVA
Stavební odbor Městského úřadu v Nové Pace, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních
komunikacích) a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"), na základě žádosti ze dne 23.12.2019, kterou
podala Obec Vidochov, IČ 00272345, Vidochov 94, 509 01 Vidochov, kterou zastupuje Ing. Tomáš Janča,
IČ 43518397, Foersterova 641, 506 01 Jičín, oznamuje v souladu s ust. § 171 až 173 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy „Stanovení místní úpravy provozu“ na
komunikacích, spočívající v úpravě a doplnění svislého a vodorovného dopravního značení na silnici III/28421
před školou v obci Vidochov z důvodu zvýšení bezpečnosti dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto
návrhu.
Výzva:
V souladu s § 172, odst. 4 a 5 správního řádu mohou dotčené osoby podat k návrhu opatření připomínky nebo
námitky v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu na úřední desce.
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. Vlastníci nemovitostí, jejichž
práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy
přímo dotčeny, mohou rovněž podat proti návrhu opatření obecné povahy písemně odůvodněné námitky ke
správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.
Návrh stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích nebo užití zařízení pro
provozní informace podle odstavce § 77 odst. 1 zákona o silničním provozu projedná příslušný správní orgán s
dotčenými orgány. Nevyjádří-li se dotčený orgán do 30 dnů ode dne doručení návrhu stanovení, má se za to, že
s návrhem stanovení souhlasí.

Petra Ježová, DiS.
vedoucí stavebního odboru
Příloha:
Situace umístění dopravního značení.
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Poslední den této lhůty je dnem doručení.
Vyvěšeno dne…………………………………….Sejmuto dne…………………………….
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Obdrží:
Účastníci řízení
Ing. Tomáš Janča, Foersterova čp. 641, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1, který zastupuje Obec Vidochov
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
Veřejnost - podle § 25 odst. 2 správního řádu
Dotčené orgány
Krajské ředitelství policie Královehradeckého kraje, územní odbor vnější služby, dopravní inspektorát Jičín,
IDDS: urnai6d
Veřejnou vyhláškou k vyvěšení obdrží
Městský Úřad Nová Paka, Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka
Obec Vidochov, IDDS: wuqasz4

