Městský úřad Jindřichův Hradec
odbor dopravy

Klášterská 135/II, 377 22 J. Hradec
Č.j.: DOP/54989/21/KJ
V J. Hradci 08.11.2021

tel. 384 351 273; e-mail: kratky@jh.cz
Vyřizuje: Jaroslav Krátký

OZNÁMENÍ O NÁVRHU
STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
Veřejná vyhláška
Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor dopravy, podle § 124 odst. 6 a § 77 odst. 5 zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o
silničním provozu), v platném znění, zahájil řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 25 a §
171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), ve věci stanovení
místní úpravy provozu na silnici III/12855 a místní komunikaci p. č. 23/44 a 3871 v obci Člunek,
podle návrhu dopravního značení doručeného dne 25.10.2021.
Návrh na stanovení místní úpravy provozu podala Obec Člunek dne 25.10.2021. Do návrhu
je možné nahlédnou u zdejšího odboru dopravy v době Po, St 8 – 16 hod., Út, Čt 8 – 15 hod. a Pá 8
– 13 hod., po předchozí telefonické dohodě.
Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor dopravy podle § 172 odst. 1 a 5 správního řádu
v y z ý v á dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích,
podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením Městskému úřadu
Jindřichův Hradec, odboru dopravy ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu
nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecní povahy vydává.
Podle § 172 odst. 4 správního řádu může kdokoli k návrhu opatření obecné povahy, jehož
práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u
správního orgánu písemné připomínky nebo na veřejném projednání ústní připomínky. Správní orgán
je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s
nimi v jeho odůvodnění.
Podle § 172 odst. 5 správního řádu, vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo
zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny
nebo určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné
povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné
námitky ke správnímu orgánu.
Otisk úředního razítka
vedoucí odboru dopravy
Městského úřadu J. Hradec
Ing. Zbyněk Heřman
Na vědomí:
Obec Člunek, Člunek 21, 378 33 Nová Bystřice
KŘPJčK, Územní odb. J. Hradec, DI, Nádražní 567/II, 377 46 J. Hradec
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Jarošovská 1126/II, 377 01 J. Hradec
Obec Člunek žádáme o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce a následnému zaslání zpět Městskému
úřadu Jindřichův Hradec odboru dopravy.
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