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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova (dále jen „odbor dopravy“), rozhodující v přenesené
působnosti podle ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, 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 (dále jen “zákon o
silničním provozu“), v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, v souladu s
ustanoveními §§ 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“),
na základě podnětu
„Žádost o snížení rychlosti a tonáže na místní komunikaci v obci Ptení, Ptenský Dvorek –
komunikace k nádraží, parc. č.: 3551/1 v k.ú. Ptení„
který podala dne 22.11.2017
Obec Ptení, Ptení 36, 798 43 Ptení, IČ: 0028869
vydává tento
návrh opatření obecné povahy
pro
stanovení místní úpravy provozu
umístění značky B20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ se symbolem „30“ na místní komunikaci parc. č.
3551/1 v k.ú. Ptení. Značka bude umístěna na křižovatce se silnicí parc.č. 3833/1 v k.ú Ptení, na
křižovatce s místní komunikací parc.č. 3564/5 v k.ú. Ptení a u hranice s pozemkem parc.č. 3832/1
v k.ú. Ptení.
Odbor dopravy tímto vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo
námitky nejpozději do 30dnů ode dne zveřejnění tohoto opatření.
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Odůvodnění:
Jedná se realizaci dopravního značení na návrh obce Ptení.
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. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření
obecné povahy vydává.
Proti rozhodnutí se nelze odvolat ani podat rozklad.

Ing. Miroslav Nakládal, v.r.
vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Prostějova
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Prostějova po dobu
15 dnů.
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky
Magistrátu města Prostějova.
Úřední deska Magistrátu města Prostějova
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

K vyvěšení:



Magistrát města Prostějova, odbor správy a zabezpečení - podatelna
Obecní úřad Ptení

Obdrží:



Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor
Prostějov, dopravní inspektorát Prostějov, Havlíčkova 16a, 796 01 Prostějov
A/A, R/D
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