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Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI I/38
ÚJEZD, SMILOVICE, OKRES MB – UMÍSTĚNÍ MOSTNÍHO PROVIZORIA
15.04.2019 – 23.04.2019
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy ve věcech
provozu na pozemních komunikacích dle ust. § 124 odst. 4 písm. b) 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“), na základě návrhu společnosti SaM silnice
a mosty a.s., Máchova 1129/6, 47001 Česká Lípa a souhlasu Policie ČR, Územní odbor Mladá
Boleslav,
stanovuje
dle § 77 odst. 1 písm. b), přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci č. I/38 z důvodu zajištění
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, při uzavírce silnice č. I/38 v km staničení cca 43,000 –
43,800 v termínu od 15.04.2019 do 23.04.2019, místopisný Újezd, Smilovice, okres Mladá Boleslav umístění mostního provizoria, náhrada mostu ev.č. 38-022.
Místo užití: dopravní značení bude umístěno na silnici dle Policií ČR, schváleného dopravně
inženýrského opatření.
Termín osazení dopravního značení: 15.04.2019 – 23.04.2019
Provedení a umístění: v souladu se zákonem o silničním provozu, vyhláškou č. 294/2015 Sb.,
TP 65,66 a ČSN 12899-1. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
Odůvodnění
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, stanovil přechodnou úpravu provozu na základě
návrhu žadatele po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR.
V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh
opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. Související
dokumentace dopravního značení je k dispozici k nahlédnutí na zdejším úřadě.
Poučení
Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek
“otisk úředního razítka”
Mgr. Michal Holub
odborný referent silničního hospodářství

Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
Doručuje se:
Obecní úřad Smilovice - s žádostí o vyvěšení dokumentu na úřední desce pod dobu 15 dní.
Obecní úřad Luštěnice - s žádostí o vyvěšení dokumentu na úřední desce pod dobu 15 dní.
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