
Městský úřad Strakonice
Odbor dopravy

obec předslavice
Předslavice 17
387 01Volyně
IC: 00251691

Naše značka:
SZ MUST/052B7,9|20LB
č.j . MU S T/ 0559 42 l 20 IBiOD/rod

Městský úřad ve Strakonicíclr, odbor dopravy, jako příslušný správní orgán podle 3 L24, odst. 6
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozenrních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákorr o silničrrím provozu), ve znění pozdějších předpisťr, podle 77, odst. 1, písm, c) zákona
o silničním provozu,

ozítamuje
v souladu s ustanovením § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád)

návrh na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Předmětem návrhu je trvalá ťrprava silničního provozu:
- na mísmí komur-rikaci a na silnici č. 111111446 na návsi v obci Předslavice, spočívající

v osazení svislé dopravní značky č. A 12b ,,Děti" ve čtyřech místech dle přiložer'é situace.

Návrh nrístní úpravy byl projednán s Policií ČR-rŘ, DI Strakonice, Na Ohradě 1067, 386 01
Strakorrice - stanovisko č.j. KRPC-111968-3/Č J-2O1,B-2O706 ze dne 17.12.201,8.

odťlvodnění:
Osazení nově navržeriých dopravrrích značek dle přiložené situace se stanovuje z důvodu zvýšer'í
bezpečnosti na předmětných komunikacích s ohledem na umístění dětského hříště.

Poučení:
K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčerry, uplatnit u správního orgánu písernr'é připomírrkJz.
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 nrohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat
proti návrhu opatření obecné povahy písernné odůvodněné námitky ke správnírnu orgánu ve lhůtě
30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání tohoto úkonu nelze prominout.
Správní orgán tímto dotčené osoby vy zý vá, aby knávrhu opatření podávaly připomínky nebo
námitky.

Vyřizuje:
Rodová 3B3 700 290

vEŘEJNÁ vynrÁšxe

Datum:
19. prosince 2018

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
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Návrh opatřerrí obecné povalry s odůvodriěním správní orgán po projedr'ání s dotčenými orgány
doručí veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí na své ťrřední desce a popřípadě též na úředních deskách
obecních úřadťr v obcích, jejichž správrrích obvodťr se má opatřerrí obecné povahy týkat.
Návrh opatření obecné povahy musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnťr. Dnem zveřejnění
návrlru opatření obecné poval'y je den, kdy byl návrh opatření obecné povahy,,zveřejněn"
(vyvěŠen) veřejnou vyhláškou při splnění podmínky zveřejnění zpťrsobem umožňujícím dáikový
přístup.

Ing.Václav Býček v.r.
vedoucí odboru dopravy

příloha: situace Dz orazitkovaná policií ČR

Obdrží:
Obec Předslavice, Předslavice 17,3B7 01 Volyně
Policie ČR-rŘ, DI Strakonice, Na Ohradě 1067,386 01 Strakonice (č.j.KRpc-r1]968-3/čJ-2018-20706)

vlastní

1x na úřední desku Městského úřadu Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
1x na Úřední desku Obecního úřadu Předslavice, Předslavice 17,387 01 Volyně

Toto oznámení musí být zveřejněno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Strakonice.
zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněno MěÚ Strakonice zBůsobem umožňujícím
dálkoqý přístup. Za den zveřejnění se považuje den vyvěšení na úřední desce správního orgánu,
ktery písemnost vydal.

úřední deska:
Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznánení,

Dálkoqý přístup:
Zveřejněno dne: Sejmuto dne:

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

Toto oznámení musí být zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Předslavice po dobu 15
dnů.
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Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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