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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Kolín, odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst. 6 zákona
č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen
„zákon č. 361/2000 Sb.“), ve znění pozdějších předpisů, na podkladě podnětu Města Pečky se sídlem
Masarykovo náměstí 78, 289 11 Pečky, IČ 00239607 v zastoupení plné moci ing. Michal Fott, Jatecká
1344, 282 01 Český Brod, IČ 02783584 a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP Stř.
kraje DI Kolín k návrhu místní úpravy provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., dle § 171 a 172 odst. 2
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
oznamuje
podání návrhu místní úpravy provozu na silnici č. II/329 - ulicích J.A. Komenského, Masarykovo
náměstí, Tř. J. Švermy a místních komunikacích – ulicích Masarykovo náměstí a V.B.
Třebízského v Pečkách spočívajícím v zavedení jednosměrného provozu na místních
komunikacích Masarykova náměstí v Pečkách a s tím související nezbytná změna místní
úpravy provozu. Návrh byl odůvodněn potřebou zklidnění dopravy na místních komunikacích
Masarykova náměstí v Pečkách, kde současný obousměrný provoz zcela nevyhovuje šířkovému
uspořádání těchto komunikací. Přijetím opatření dojde zároveň k umožnění legálního parkování
v dílčích úsecích dotčených komunikací.
Návrh je oznamován opatřením obecné povahy veřejnou vyhláškou z důvodu, že se týká
kteréhokoli účastníka silničního provozu.
V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu se návrh zveřejňuje na úřední desce obce
po dobu 15 dnů v tištěné i elektronické podobě.
V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu místní úpravy provozu
kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být navrhovaným opatřením obecné povahy přímo
dotčeny, uplatnit u MěÚ Kolín odboru dopravy písemné připomínky ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho
zveřejnění.
V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k návrhu místní úpravy vlastníci nemovitostí,
jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením
obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat k odboru dopravy MěÚ Kolín písemné
odůvodněné námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.
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O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává.
otisk úředního razítka
Mgr. Miroslav Babák
vedoucí odboru dopravy

Doručuje se:
Veřejnou vyhláškou (ve smyslu § 172 správního řádu)
Obdrží:
Město Pečky, Masarykovo náměstí 78, 289 11 Pečky
v zastoupení ing. Michal Fott, Jatecká 1344, 282 01 Český Brod
Město Pečky, Masarykovo náměstí 78, 289 11 Pečky
se žádostí o vyvěšení na úřední desce MěÚ Pečky
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín
se žádostí o vyvěšení na úřední desce MěÚ Kolín
Policie ČR Krajské řed. policie Stř. kraje DI, Václavská 11, 280 16 Kolín III
Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne ……………………………….
Sejmuto dne ………………………………
Razítko orgánu a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
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