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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu
na pozemní komunikaci a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor dopravy, příslušný podle § 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písm. c)
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o silničním provozu“), na základě žádosti společnosti Aqua Procon, s.r.o., IČ 46964371, se sídlem
Palackého třída 738/12, 612 00 Brno - Královo Pole, ze dne 18.12.2018 a na základě stanoviska Krajského
ředitelství Policie Středočeského kraje – Dopravního inspektorátu Mladá Boleslav ze dne 08.11.2018, zahájil
řízení o návrhu opatření obecné povahy a v souladu s ustanovením § 171 a následujících části šesté zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 77 odst. 5 zákona
o silničním provozu, předkládá návrh opatření obecné povahy pro

stanovení místní úpravy provozu
spočívající v osazení svislého dopravního značení:
 2ks IZ 5a „Obytná zóna“ – při vjezdu na pozemní komunikaci umístěné na pozemku p.č. 527/68 do
nové lokality „U Trávníku II – Jivina“
 2ks IZ 5b „Konec obytné zóny“ –na pozemní komunikaci umístěné na pozemku p.č. 527/68 při
výjezdu z nové lokality „U Trávníku II – Jivina“
 1 ks IZ 4a „Obec“ při vjezdu do obce před novou obytnou zónou při silnici III/26819
 1 ks IZ 4b „Konec obce“ při výjezdu z obce za obytnou zónou při silnici III/26819
vše v k.ú. Jivina v obci Jivina.
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor dopravy prostředí si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo
doplnit, pokud si to vyžádá změna situace v silničním provozu nebo veřejný zájem.
Městský úřad Mnichovo Hradiště, dopravy v y z ý v á dotčené osoby k podání připomínek nebo námitek
k tomuto návrhu, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
V souladu s § 172 odst. 4 a 5 správního řádu může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky, vlastníci nemovitostí, jejichž
práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné
povahy přímo dotčeny, pak mohou podat písemné odůvodněné námitky.
Připomínky a námitky musí mít předepsané náležitosti podání (dle § 37 správního řádu) a lze je podat
písemně na Odboru dopravy Městského úřadu v Mnichově Hradišti, Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo
Hradiště.

O d ů v o d n ě n í:
Dne 18.12.2018 obdržel MěÚ Mnichovo Hradiště, Odbor dopravy, žádost společnosti Aqua Procon, s.r.o., IČ
46964371, se sídlem Palackého třída 738/12, 612 00 Brno - Královo Pole, o stanovení místní úpravy
provozu na pozemní komunikaci umístěné na pozemku p.č. 527/68 v k.ú. Jivina v obci Jivina.
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Požadovaná místní úprava provozu spočívá v osazení svislého dopravního značení na pozemních
komunikacích IZ 5a „Obytná zóna“, IZ 5b „Konec obytné zóny“, IZ 4a „Obec“ a IZ 4b „Konec obce“.
Shora specifikovaná místní úprava provozu je zde požadována za účelem zvýšení bezpečnosti obyvatel
v dané lokalitě.
Žadatelem je společnost Aqua Procon, s.r.o., IČ 46964371, se sídlem Palackého třída 738/12, 612 00 Brno Královo Pole.
Vlastník i správce pozemních komunikací s osazením dopravního značení souhlasí.
K žádosti bylo doloženo souhlasné stanovisko Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, Dopravního
inspektorátu Mladá Boleslav ze dne 08.11.2018.
Místní úprava provozu na pozemních komunikacích se dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním
provozu stanovuje formou opatření obecné povahy (postup projednání a vydání upraven částí šestou
správního řádu).
podepsáno elektronicky

otisk úředního razítka

Iva Skupová
odborný referent
oprávněná úřední osoba
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek budou zveřejněny na úřední desce města
Mnichovo Hradiště a obce Jivina. Současně bude písemnost zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup na webových stránkách města Mnichovo Hradiště a obce Jivina (www.mnhradiste.cz, www.jivina.cz).
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů.
Vyvěšeno na úřední desce města Mnichovo Hradiště a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na
www.mnhradiste.cz a www.jivina.cz
Vyvěšeno dne: ..................................

Sejmuto dne: .....................................

............................................................
osoba pověřená vývěsní službou

............................................................
osoba pověřená vývěsní službou

............................................................
podpis

............................................................
podpis

Doručí se:
Účastníci řízení:
- Aqua Procon, s.r.o., Palackého třída 738/12, 612 00 Brno - Královo Pole,
- Obec Jivina, 294 14 Jivina 9
Dotčené orgány:
- Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Mladá Boleslav, Štefánikova 1304,
293 01 Mladá Boleslav (KRPS-337241/ČJ-2018-010706-KOM)
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