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Veřejná vyhláška
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
Obec Nenkovice, IČO 00488852, Nenkovice 37, 696 37 Nenkovice
(dále jen "žadatel") dne 11.11.2021 podal žádost o vydání stanovení dopravního značení – úpravy
provozu na pozemních komunikacích.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o opatření obecné povahy.
Žadatel navrhuje umístění dopravního značení:
na silnici MK (k.ú. Nenkovice)
v době: od účinnosti vydaného opatření obecné povahy
spočívající v umístění dopravních značek: dle situace navrženého dopravního značení (příloha)
Městský úřad Kyjov, OSDŽA, jako silniční správní úřad příslušný podle ust. § 77 odst. 1 písm. a) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních
komunikacích") oznamuje podle ust. § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů zahájení řízení o opatření obecné povahy ve kterém podle ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona
upouští od ohledání na místě a ústního jednání.
Dotčené osoby mohou uplatnit své připomínky nebo námitky do:
10.12.2021.
Zmeškání úkonu nelze prominout. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů stanovení u (Městský
úřad Kyjov, OSDŽA, úřední dny Po 8-17,St 8-17, Út,Pá 8-14).
Odůvodnění
Návrh umístění předmětného dopravního značení na místní komunikaci v obci Nenkovice bylo po
technické stránce odsouhlaseno příslušným orgánem policie - Policií ČR, KRPB - DI Hodonín dne
11.11.2021 pod č.j.: KRPB-206368/ČJ-2021-060606. K umístění dopravního značení dal souhlas správce
příslušné pozemní komunikace a vlastník dotčeného pozemku, nemovitosti, na které má být dopravní
značení umístěno. Účelem návrhu je zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na dotčených
pozemních komunikacích.
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Dotčené osoby mohou podle ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů uplatnit své připomínky a námitky proti předloženému návrhu ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění
oznámení, pokud se návrh přímo dotýká jejich zájmů.
K připomínkám a námitkám dotčených osob, které byly uplatněny po stanoveném termínu, se podle ust.
§ 172 odst.5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z dotčených osob zastupovat, předloží jeho zástupce ověřenou plnou moc.

Otisk razítka
Ing. Bc. Zdena Kyněrová
vedoucí odboru
správních, dopravních a živnostenských agend

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce úřadu a elektronicky systémem
umožňujícím dálkový přístup.
Obec žádáme o vyvěšení tohoto oznámení, povolení na úřední desce úřadu po dobu nejméně 15 dnů a o
zpětné zaslání po jeho sejmutí.

Vyvěšeno dne: ..............................

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

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