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Obec Polevsko
IČ: 005 25 405
Polevsko č. p. 152
471 16 POLEVSKO

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Obec Polevsko, IČ: 005 25 405, se sídlem Polevsko č. p. 152, 471 16 Polevsko, podala dne 22.12.2011
žádost o vydání stanovení místní úpravy provozu při umístění 1 ks svislé dopravní značky č. P 7 - Přednost
protijedoucích vozidel a 1 ks svislé dopravní značky č. P 8 – Přednost před protijedoucími vozidly, na
silnici III. třídy číslo 26320 v Polevsku, v místech dle přiložené situace.
Odůvodnění:
Důvodem umístění shora uvedeného dopravního značení je řešení dopravní situace v uvedeném úseku
pozemní komunikace, zejména v zimních měsících a zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
K navržené úpravě se písemně kladně vyjádřil příslušný orgán – Policie ČR, Krajské ředitelství policie
Libereckého kraje, dopravní inspektorát Česká Lípa, stanoviskem ze dne 16.12.2011 pod čj.: KRPL-449129/ČJ-2011-180106.
Výzva:
Odbor dopravy Městského úřadu Nový Bor (dále jen „správní orgán“), rozhodující v přenesené působnosti
podle ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků,
příslušný podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanoveními §§ 172 odst. 1 a 177
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky nejpozději do 30dnů ode dne
zveřejnění tohoto opatření.
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
písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání
úkonu nelze prominout.
Nechá-li se některá osoba zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ladislav Bahník
vedoucí oddělení správy dopravy a PK OD
pověřená úřední osoba

„otisk úředního razítka“

