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vEŘerNÁ vYHLÁšKA
ozNÁMEruí o ruÁvRHU oPATŘEttí os cNÉ PoVAHY a vÝzvn K UPLATttĚttí

pŘlporuírueK NEBo NÁMITEK

Městský úřad Hořice, odbor dopravy, jako příslušný správní orgán ve věcech stanovení místní a
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnici II. a III. třídy, místní
komunikaci a veřejné přístupné účelové komunikaci, podle ustanovení g 724 odst. 6 zákona
č. 367/2000 sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách někteých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o silničním provozu"), podle ustanovení s77 odst. 1

písm. c) citovaného zákona a $ 171 zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, na základě písemné žádosti od žadatele - obec Sobčice, Ičo oo272Lo8,
Sobčice 25' 5o8 o1 Hořice, ze dne II.o7.2022

oznamuje zahájení řízení

o stanovení místní úpravy silničního provozu
na místní komunikaci v obci Sobčice

Návrh opatření obecné povahy spočívá v umístění svislého dopravního značení u rámového
mostu přes vodní tok Bukovka B13 s omezením na .25 t" a dodatkové tabulky E5 s textem
,,64 t", dle přiloženého situačního plánku.

I



Městský úřad Hořice, odbor dopravy, jako příslušný správní orgán obdržel dne 11.o7'2022 od
žadatele obec Sobčice, Ičo oo272Lo8, Sobčice 25' 5o8 o1 Hořice, návrh k provedení
místní úpravy silničního provozu na místní komunikaci v obci Sobčice, na základě provedeného
statického posouzení zatižitelnosti mostního objektu, ktený je její součástí, spočívající v
umístění svislého dopravního značení u rámového mostu přes vodní tok Bukovka B13
s omezením nd ,,25 t" a dodatkové tabulky E5 s textem ,,64 t".

Návrh místní úpravy a umístění dopravního značení byl projednán s dotčeným orgánem Policie
čR, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní
inspektorát, Balbínova 24, 506 12 Jičín, podle ustanovení 5 77 odst. 2 písm. b) a 5 77 odst' 3
zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2oI5 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu
na pozemních komunikacích.

Správní orgán podle ustanovení g L72 odst. 1zákona č. 500/2004sb., správní řád,

vYzYva

dotčené osoby, aby k návrhu opatření ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění podávaly u

správního orgánu písemné odůvodněné připomínky nebo námitky, a vlastníky nemovitostí,
jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, aby podali proti návrhu opatření písemné
odůvodněné námitky v zákonné lhůtě do 3o dnů ode dne jeho zveřejnění.

Poučení

Podle ustanovení g I72 správního řádu mohou opatřením dotčené osoby a dotčení vlastníci
nemovitostí podávat připomínky nebo námitky k jeho návrhu, resp. V případě vlastníků
nemovitostí písemné odůvodněné námitky. Vlastníkům k tomu správní řád určuje lhůtu 30 dnů.
Vzhledem k tomu, že dotčeným osobám na rozdíl od dotčených vlastníků nemovitostí nestanoví
thůtu k podání připomínek nebo námitek, určil tuto lhůtu správní orgán, a to v totožné délce 30
dnů ode dne zveřejnění. Dnem zveřejnění je poslední den lhůty určené pro vyvěšení na úřední
desce. K pozdějším uplatněným námitkám nebo připomínkám se nepřihlíží a zmeškání úkonu
nelze prominout.
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Rozdělovník:

Účastníci řízení

obec 1občice, tČo oozzzto8, Sobčice 25, 50B 01 Hořice, IDDS: pjwapmk
ostatní - veřejná vyhláška
a) Městský úřad Hořice, odbor hospodářský - úřední deska
b) obecní úřad Sobčice - úřední deska

Dotčený orgán

xŘp Krátovéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspekťorát, Batbínova 24, 506 12 ]ičín, IDDS:
urnai6d

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15-ti dnů na úřední desce orgánu, kteď
písemnost doručuje a zveřejněna též způsobem, umožňujícím dálkový přístup, a to na
www.horice.org. Veřejná vyhláška se zveřejňuje též na úředních deskách obecních úřadů v
obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující
pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Poslední den této lhůty 3e dnem doručení.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

razítko razítko

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne

Podpis a razítko oprávněné osoby, která tímto potvrzuje předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto
usnesení a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup :

J

Vypraveno dne :



Sobčice - návrh místní úpravy - most přes vodní tok Bukovka
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