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Městský úřad Hořice, odbor dopravy a silničníhohospodářství, iako příslušnýsprávní orgán ve
věcech stanovení místnía přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnici
II. a III. třídy, místníkomunikaci a veřejné přístupné účelovékomunikaci, podle ustanovení
5 I24 odst. 6 zákona č' 367/2000 sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o silničnímprovozu"), podle
ustanovení $ 77 odst. 1 písm. c) citovaného zákona a $ 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdě;ších předpisů, na základě písemné žádosti od žadatele - Obec Cerekvice
nad Bystřicí, tčo oo2 7L 438, Cerekvice nad Bystřicí 53, 5o7 73 Cerekvice nad
Bystřicí, zastoupená společnosti INKA dopravní značeníHradec Králové s.r.o.' tčo zl+
78 866I obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem ze dne 22'07.2o2t

oznamuje zahájení řízení
o stanovení místníúpravy silničníhoprovozu na místníkomunikaci
',K Rybníku" v obci Cerekvice nad Bystřicí a místníchkomunikacích
,, ,,N€l Sychrově a ,'V Úvoze" v místníčásti Třebovětice
Návrh opatření obecné povahy spočíváv umístění vodorovného dopravního značeníV
svislého dopravního značeníB 11, IP 1oa, dle přiloŽených situačníchplánků.
Jaroslav Šedivý
29.11.2021 14:48:05
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Městský úřad Hořice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán
obdržel dne 22'o7.2o2l od žadatele obec Cerekvice nad Bystřicí, tčo oo2 71 4g8t
Cerekvice nad Bystřicí 53, 5o7 73 Cerekvice nad Bystřicí, zastoupená společnosti INKA
dopravní značeníHradec Králové s.r.o.' tčo zl+ 78 866, obránců míru 258' 5o3 02
Předměřice nad Labem, podnět k provedení místníúpravy silničníhoprovozu na místních
komunikacích v obci Cerekvice nad Bystřicí a místníčásti Třebovětice. Návrh místníúpravy a
umístění dopravního značeníbyl projednán s dotčeným orgánem Policie ČR, Krajské ředitelství
policie Královéhradeckého kraje, územníodbor Jičín,dopravní inspektorát, Balbínova 24, 506
12 Jičín,podle ustanovení $ 77 odst. 2 písm. b) a 5 77 odst. 3 zákona o silničnímprovozu a
vyhlášky č. 294/2oL5 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
Správní orgán podle ustanovení s I72 odst. 1 zákona č' 500/2004 Sb., správní řád,

vYzÝvá
dotčenéosoby, 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 souvisejícís výkonem vlastnického práva mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, aby podalí proti návrhu opatření písemné
odůvodněné námitky v zákonné lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Poučení
Podle ustanovení s t72 správního řádu mohou opatřením dotčenéosoby a dotčenívlastníci
nemovitostí podávat připomínky nebo námitky k jeho návrhu, resp. V případě vlastníků
nemovitostí písemnéodůvodněné námitky. Vlastníkůmk tomu správní řád určuje lhůtu 30 dnů.
Vzhledem k tomu, že dotčeným osobám na rozdíl od dotčených vlastníkůnemovitostí nestanoví
lhůtu k podání připomínek nebo námitek, určil tuto lhůtu správní orgán, a to v totožnédélce 30
dnů ode dne zveřejnění. Dnem zveřejnění je poslední den lhůty určenépro vyvěšení na úřední
desce. K pozdějšímuplatněným námitkám nebo připomínkám se nepřihlížía zmeškání úkonu
nelze prominout.
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Rozdělovník:
Účastníci řízení
C-erekvice nad Bystřicí, tČo oozztssa, Cerekvice nad bystřicí 53, 5o7 77 Cerekvice nad Bystřicí, IDDS:
6Tbbmkh
INKA - dopravní značeníHradec Krátové s'r.o., IČo 27478866, obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad
Labem, IDDS: 46nb4w6
Správa silnic Krátovéhradeckého kraje, IČo 70947996, Na okrouhlíku 1j71/3o, 50o 02 Hradec Králové,
IDDS:6m8k&ey
ostatní - veřejná vyhlášl<a

obec

K vyvěšení na úřednídesce
Městský úřad Hořice, odbor hospodákký, náměstí ]iřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice
obecní úřad Cerekvice nad Bystřicí

J

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15-ti dnů na úřednídesce orgánu, kteý

písemnost doručuje a zveřejněna téžzpůsobem, umožňujícímdálkový přístup, a to na
www.horice.org. Veřejná vyhláška se zveřejňuje téžna úředních deskách obecních úřadův
obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.

Vývěsní lhůta začínáden následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možnénásledující
pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Poslední den této lhůty ie dnem doručení.

Sejmuto dne ........

Vyvěšeno dne .....

podpis oprávněné osoby

potvrzujícívyvěšenípodpis oprávněné osoby

potvrzujícísejmutí

razítko

razítko

Zveřejněno způsobem umožňujícímdálkový přístup dne

Podpis a razítko oprávněné osoby, která tímto potvrzuje předepsané vyvěšenía sejmutí tohoto
usnesení a jeho zveřejnění způsobem umožňujícímdálkový přístup :

Vypraveno dne
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Návrh na místníúpravu v obci Cerekvice nad Bystřicí
místníkomunikace K rybníku
označenÍ mista - doplnění VDZ V6a - místníkomunikace

Poznámka : zdúraznění ' Že řidič není na hlavní,ale

dává přednost v jízdě , dost lidí si to neuvědomí a projedou to s myšlenkou, Že jsou na hlavní

návrh na doplnění ke svislému DZ P4 - VDZ V6a

lÍE INKA

Návrh na místníúpravu v obci Cerekvice nad Bystřicí
místníkomunikace Na Sychrově
označenímístni komunikace Na Sychrově

-

m

nový náVrh Dz

IM INKA

Náwh na místni úpravu v obci Cerekvice nad Bystřicí
místníkomunikace V úvoze
označenímístníkomunikace V úvoze

-

návrh na nové DZ

na stávajících betonových květináěích budou osazeny odrazky
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