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VYHLÁŠKA

Oznámení o návrhu opatení obecné povahy na místní úpravu provozu v Hoikách
Mstský úad Náchod, odbor dopravy a silniního hospodáství, jako píslušný správní
úad podle § 124 odst. 6 zák. . 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
obdržel dne 16.3.2015 žádost Obce Hoiky o stanovení místní úpravy provozu na místní
komunikaci na pozemcích p.p.. 434/3 a 437 kat. území Hoiky, dle pedloženého situace.
Jedná se o provedení ásti místní komunikace jako jednosmrné pozemní komunikace.
Návrh spoívá v instalaci svislého dopravního znaení . IP4b (Jednosmrný provoz), B2
(Zákaz vjezdu všech vozidel z opaného smru jednosmrné komunikace) a . B24b (Zákaz
odboení vlevo) pod stávající SDZ . P4 (Dej pednost v jízd!).
Uvedeným dnem bylo zahájeno ízení.
Mstský úad Náchod odbor dopravy a silniního hospodáství v souladu s ustanovením
§ 171 a § 173 zák. . 500/2004 Sb., (správní ád), upozoruje na zpsob a lhty podávání
námitek úastník ízení a pipomínek veejnosti a dále upozoruje, kdy a kde je možné do
podklad zámru nahlédnout.
Výhrady dotených orgán nebo námitky úastník proti zámru lze podat písemn ve
lht 15 -ti dn ode dne lhty doruení návrhu ( § 25 odst. 2) správního ádu, u výše
uvedeného silniního úadu, pipomínky veejnosti lze podat ve stejné lht pouze za
pedpokladu, že by mohla být ohrožena ochrana veejného zájmu podle zvláštních právních
pedpis.
Do podklad lze nahlédnout 15 dn ode dne zveejnní zámru u Mstského úadu
Náchod, ODSH, Nmcové 2020 Náchod každé pondlí a stedu od 8:00 do 11:30 hod. a od

13:00 do 17:00 hod., v jiné pracovní dny po telefonické domluv.
Doruení veejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 odst. 3
zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve znní pozdjších pedpis, a to tak, že písemnost se
vyvsí na úední desce správního orgánu, který písemnost doruuje MÚ Náchod, tak na
Obecním úadu v Hoikách, který je povinen písemnost bezodkladn vyvsit na svých
úedních deskách na dobu min. 15 dn. Dnem vyvšení je den vyvšení na úední desce
správního orgánu, který písemnost doruuje.
Patnáctým dnem po vyvšení se písemnost považuje za doruenou.
Pouení
K návrhu opatení obecné povahy mže kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy
související s výkonem vlastnického práva mohou být opatením obecné povahy pímo
doteny, i jiné osoby, jejichž oprávnné zájmy mohou být opatením obecné povahy pímo
doteny, mohou podat proti návrhu opatení obené povahy písemn odvodnné námitky ve
lht 30 dn ode dne jeho zveejnní. Zmeškaní úkonu nelze prominout. Námitky se podávají
k Mstskému úadu Náchod, se sídlem Masarykovo nám. 40, 549 61 Náchod.
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