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NÁVRH oPATŘENÍ oBECNÉ PovAHY
Městský úřad Mělník, odbor dopravy,jako příslušnýsprávníorgán podle $124 odst. 6, zákona
č.361/2000Sb.
o provozu na pozemníchkomunikacícha o změnách některých zákon,3,ve znění
pozdějších
předpisů(dále jen ,,zákon o silničnírn
provozu..),ve smyslu ust. $77 odst. 1, písm.c)
provozu' po předchozímpísemném
zá|<ona
o silničnírn
vy'jádřeníPolicie Čn rŘpsr DI Mělďk, na
základě$17 1 a následující
zákonač.50012004Sb., správnířád, ve zněnípozdď1ších
předpisů(dáIejen
,'správníÍád,,),vyzívá k uplatněnípřipomíneknebo námitek a oznamujenávrh opatřeníobecné
povahystanovenímístníúpraly provozu na pozemníchkomunikacích
grafickéhonáwhu na místníkomunikaciv TuhaňskýchVětrušicích
1.Místoa DZ: dle schváieného
provozua zklidněnídopraly v dané
2'Z důvodtt: zajištění
bezpečnosti
a plynulostisilničního
lokalitě
3.odpovědnost:
obec Tuhaň,27,741Tuhaň91' IČo:00662178,
te]:315 685O,/4
4'Platnostúpraly: trvaleod uplynutívývěsnídobynásledujícího
opatřeníobecnépovahy
Dalšípodmínlry:
a) DZ bude instalovánoodbornoufirmou v souladus vyhl. 3012001Sb., kterouse provádízákon o
provozuna pozemníchkomunikacích,
předpisůa umístěnov souladus TP 65
ve zněni pozdějších
II a CSN EN l2899-1 zá|<ladní
graťrckého
návrhu'
velikost reflexníprovedenídle přiloženého
kterýje nedílnousoučástí
tohotonávrhuopatřeníobecnépovahy.
b) Budou dodrŽenypodmínkyPolicie Čn rŘpst< DI Mělník'
c) Bude prováděnapravidelnákontrola,případněobnovadopravníhoznačení
a zařízení.
d) Městslý úřad Mělník, odbor doprar,ysi vyhrazujeprávo toto stanovenízměnit nebo doplnit,
jestližeto bude vyžadovatzměnasilničníhoprovozu nebo veřejný zájem.
e) orgány Policie CR majíprávo kontroly a předloŽenídalšíchpodmínekzajištující
bezpečnost
a
plyntrlostprovozuna pozemníchkomunikacích.

Odůvodnění:
Městshý úřadMělník, odbor dopravy,jako příslušnýsprávní orgán obďrželdne25,3'2010žádostobce
Tuhaň,2,714Í Tuhaň 91' IČ0:0066z178,kterouzasiupujenopnavNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o.,
Trublářská 998, 2,76 01 Mělník, lČo: zesg+867, o vydání stanovenímístníúpravy provozu na
pozemních komunikacích spočívajícív umístěnídopravního značeri dle přiloienéňo grafického
náwhu požadovanéhoz důvodu zajištěníbezpečnostia plynulosti silničníh.oprovozu a zklidnění
dopravy vdané lokalitě' Protože navrženámístníúprava.piovozuodpovídazajisteni bezpečnostia
plynulosti provozu a by|a splněna zákottná podmínkapro vydání návrhu opatiení obecnt povahy,
kterouje předchozíprojednánís příslušnýmorgánempoti.ie, uyt vydán tentó náwh opatřeníobecné
oovahv.

Poučení:
K návrhu opatřeníobecnépovahy muže kdokoli, jehoŽ práva, povinnosti nebo zájmy mohou bý
oq?tře{T obecné,povahy přímo dotčeny,uplatnit u správního orgánu písemná připomínky-a
oc]ůvodněné
námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřéjnění.Zmeškáníůkonu nelze^prominout.
Připomínky'nebo námitky |ze zasilatna kontaktníadresusprávníhoorgánuuvedenouv zákÍavítohoto
oznámení.

Toto oznámenímusíbýt vyvěšenopo dobu 15 dnů.
Vyvěšenodne: '.

Seimutodne:

Razítkoa podpis orgánu,který potwzuje vyvěšenía sejmutíoznámeni.

''t.;:ltt{k

# :'jl
ťaŤ
}t5Lfi
ťďltl*ts

e:dh*:t'doPratrY
.7,

-l

"2?

,z-)r,

6r'L4i2..-tt'2,1

..

Veronika Hánová v.r.
Referentsilničníhohosoodářství
Městshýuřad Mě|ník- oábo, dopravy
Rozdělovník:
DoPRAVNÍ ZNAČENÍ vĚtNÍr s.r.o.
Policie Čn xŘpsr DI Mělník
MěstshýúřadMělník (k vyvěšení)
obecníuřad Tuhaň (k vyvěšení)
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Detail 1 - malézpomalovacípolštáře
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