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OZNÁMENI O NÁVRHU OPATŘENI OBECNÉ POVAHY
Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad jako příslušný
správní orgán k stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
podle
ustanovení § 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" zahájil na základě návrhu ze dne 23.5.2018 od Obce Tuklaty, IČ 00235822, Na
Valech 19, Tuklaty, 280 82 řízení o návrhu opatření obecné povahy, podle § 171 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“ a podle § 77
odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu ve věci
sta n o ve n í m ís tn í ú p ra vy p ro vo zu na ú če lo vé ko m u n ik a c i
p. č. 962, 996 v k.ú. Tuklaty, p.č. 474 k.ú. Tlustovousy, p.č. 1567, 1562, v k.ú. Břežany II
spočívající v umístění následujícího svislého dopravního značení: na vjedu na účelovou
komunikaci z obou směrů a to na p.č. 474 k.ú Tlustovousy a na p.č. 996 k.ú. Tuklaty bude
instalováno svislé dopr. značení č. B1 zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech
s dodatkovou tabulkou č. E 13 text mimo dopravní obsluhy.
V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu bude návrh zveřejněn na úřední
desce v úplném znění po dobu 15 dnů. Současně bude úplné znění návrhu opatření obecné
povahy stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci zveřejněno způsobem
umožňující dálkový přístup.
V ýzva :
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.
O d ů v o d n ě n í:
Obec Tuklaty, Na Valech 19, Tuklaty, 280 82, podala dne 23. 5. 2018 návrh na místní
úpravu provozu na účelové komunikaci p.č.962, 996 v k.ú. Tuklaty, p.č. 474 k.ú. Tlustovousy,
p.č. 1567, 1562, v k.ú. Břežany II.
Důvodem je omezení bezdůvodného průjezdu vozidel na nově zbudované komunikaci, která
byla zrekonstruována především pro potřeby chodců a zemědělců, hospodařících na
přilehlých pozemcích. K navržené úpravě vydal dne 22.5.2018 pod č.j.: KRPS-1576691/Čj-2018-O10406-D0ž souhlasné stanovisko příslušný orgán - Policie ČR KŘP Střed kraje
Dl Kolín.

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 zájm y 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.

Ing.Jan Pohůnek
vedoucí odboru

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Města Český Brod a
obce Tuklaty. Po uplynutí lhůty vraťte potvrzenou veřejnou vyhlášku na odbor dopravy a
obecní živnostenský úřad MěÚ Český Brod.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne :

Razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
OBEC TUKLATY
N a V a le ch 19,250 82 U va ^

IČO: 00235822

D o ru ču je se :
Veřejnou vyhláškou (ve smyslu § 172 správního řádu):
Obec Tuklaty, Na Valech 19, Tuklaty, 280 82
Na vědomí
Policie ČR KŘP Střed.kraje Dl Kolín, Václavská 11, Kolín 3, 280 16
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