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Bystřice nad Pernštejnem dne 24.11.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Návrh opatření obecné povahy
/Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích/
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor dopravy a silničního
hospodářství, jako příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona
číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákona o silničním provozu,
na základě žádosti obce Dolní Rožínka, IČ 00294233, Dolní Rožínka čp. 3,
592 51, zastoupené na základě plné moci firmou DoZBos s.r.o., IČ 29372381,
Otakara Kubína 17, 680 01 Boskovice, podané dne 23.11.2021, v souladu s § 77
zák. č. 361/2000 Sb., zákona o silničním provozu, zveřejňuje v souladu
s ustanovením § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), návrh opatření obecné povahy (dále
jen „OOP“), spočívající v umístění dopravního značení a zařízení dle níže
uvedené specifikace:
místní úprava provozu na místní komunikaci v obci Dolní Rožínka,
k.ú. Horní Rozsíčka a v obci a k.ú. Bukov, dle předložené projektové
dokumentace, která je k nahlédnutí u zdejšího úřadu, z důvodu zajištění
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a zajištění ochrany dotčené
pozemní komunikace.
Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanoveními zákona
o silničním provozu, vyhlášky MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon
o silničním provozu, bude splňovat další související předpisy a normy za využití
„Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích – TP 65“ vydaných
Centrem dopravního výzkumu Brno.
V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 a 5 správního řádu v návaznosti
na § 39 dst. 1 správního řádu stanovuje MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, odbor
dopravy a silničního hospodářství, pro uplatnění připomínek a námitek lhůtu
do 30 dnů ode dne vyvěšení. K námitkám a připomínkám podaných po termínu se
nepřihlíží.

Připomínky a námitky k návrhu OOP podávejte písemnou formou na adresu:
MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Příční 405,
593 01 Bystřice nad Pernštejnem.

OTISK RAZÍTKA

Jiří Nykodým
odbor dopravy a silničního hospodářství

Obdrží:
DoZBos s.r.o., Otakara Kubína 17, 680 01 Boskovice – IDDS
Obec Dolní Rožínka – IDDS
Obec Bukov – IDDS
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, ÚOVS – DI Žďár nad Sázavou – IDDS

Toto oznámení návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění námitek musí být
vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno ……………………………..

Sejmuto ……………………………………
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