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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ O NÁVRHU STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU 

Městský úřad Čáslav, odbor dopravy, jako příslušný správní orgán podle §124 odst. 6 zákona 

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 

provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), pro stanovení místní 

a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, zahájil dne na základě žádosti právnické osoby:  

Obec Vodranty, Vodranty 25, 286 01 Čáslav, IČ: 640085 zastoupená na základě plné moci společností                   

Asig s.r.o., Budovatelů 324, 533 12 Chvaletice, IČ: 25954849  ze dne 9.8.2017 (dále jen „žadatel“), řízení  o 

návrhu opatření obecné povahy podle § 171 a násl. části šesté 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  

stanovení místní úpravy provozu 

na silnici č. III/33722 a místních komunikacích v obci Vodranty, katastrální území Vodranty.  

 v umístění těchto dopravních značek v územním obvodu Čáslav: 

- Aktualizace dopravního značení na území obce Vodranty z důvodu nevyhovujícího stavu, 

jedná se o doplnění chybějících značek „P2“ a P4“ směrové sloupky „Z11g“, chybějící označení 

začátku a konce obce „IZ4a“ a „IZ4b“ a doplnění označení slepé pozemní komunikace „IP10a“  

 

v rozsahu dle předložené situace, která je nedílnou součástí tohoto návrhu opatření obecné 

povahy.  

 

Návrh opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na uvedených pozemních komunikacích, 

se přímo dotýká zájmů žadatele, vlastníka pozemních komunikací, a dále kteréhokoli účastníka silničního 

provozu na těchto komunikacích. 
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Dotčeným orgánem při stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné komunikaci je policie. 
Písemné vyjádření Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora bylo 
doloženo pod č.j. KRPS-210754-1/ČJ-2017-010506 ze dne 10.6.2017 
 

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu, bude návrh zveřejněn na úřední desce v úplném 
znění po dobu 15 dnů. Zároveň bude úplné znění návrhu opatření obecné povahy stanovení místní úpravy 
provozu na pozemních komunikacích zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových 
stránkách Města Čáslav. 

V souladu s § 172 odst. 4 správního řádu, může k návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní 

komunikaci, kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo 

dotčeny, uplatnit u odboru dopravy Městského úřadu Čáslav písemné připomínky a v souladu s § 172 odst. 

5 téhož zákona mohou k návrhu stanovení místní úpravy provozu vlastníci nemovitosti, jejichž práva, 

povinnosti nebo zájmy souvisejí 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 tímto opatřením 

obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu k odboru dopravy Městského úřadu Čáslav písemné 

odůvodněné námitky ve lhůtě 30 dnů od jeho zveřejnění. 

Městský úřad Čáslav, odbor dopravy podle § 172 odst. 1 správního řádu 

v y z ý v á 

dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na shora uvedených pozemních 

komunikacích, podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením na Městský 

úřad Čáslav, odbor dopravy ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. O 

námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává. Lhůta k podání písemných 

připomínek je správním orgánem stanovena v souladu s § 174 odst. 1 správního řádu za podmínek 

definovaných v § 39 správního řádu, a lhůta k podání písemných odůvodněných námitek je stanovena v 

ustanovení § 172 odst. 5 téhož zákona. 

 

 

 

 Miroslav Brandejský 

 vedoucí odboru dopravy 

 

Příloha: situace  
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

 

Vyvěšeno dne:………………  Sejmuto dne:……………… 

 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení: 

 

 

 

Doručí se: 

Dotčené osoby: 

 v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Čáslav, odbor dopravy tento návrh opatření 

obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v 

souladu s § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úředních deskách Městského úřadu Čáslav a 

Obce Vodranty, a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po 

vyvěšení bude písemnost považována za doručenou.  

Dotčený orgán: 

 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát Kutná Hora 

Dále se doručí: 

Obec Vodranty, Vodranty 26, 286 01 Čáslav 

se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání 

potvrzeného oznámení 

 Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav 

se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání 

potvrzeného oznámení 

 Asig s.r.o., Budovatelů 324, 533 12 Chvaletice 



MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV 
Odbor dopravy 

Jednací číslo: MěÚ/20975/2017/DOP 

 

-16 

 

4 / 4 
 

 


		2017-08-16T09:33:40+0200
	Jana Šulcová




