Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství
Masarykovo nám. 40, pracoviště Němcové 2020, 547 61 Náchod
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čj. 22581/11/DSH/A

V Náchodě dne 24.5.2011

Oprávněná úřední osoba k vyřízení věci: Klimecká Alena
VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy na místní úpravu provozu ve Stárkově

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní
úřad podle § 124 odst. 6 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
obdržel dne 169.5.2011 žádost Města Stárkova o stanovení místní úpravy na místních
komunikacích pozemku p.č. 1079/3 a 1046, na silnici č. III/301 18 v kat. území Stárkov – dle
schválené přílohy.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.
Městský úřad Náchod odbor dopravy a silničního hospodářství v souladu s ustanovením
§ 171 zák. č. 500/2004 Sb., (správní řád), upozorňuje na způsob a lhůty podávání námitek
účastníků řízení a připomínek veřejnosti a dále upozorňuje, kdy a kde je možné do podkladů
záměru nahlédnout.
Výhrady dotčených orgánů nebo námitky účastníků proti záměru lze podat písemně ve
lhůtě 15 -ti dnů ode dne lhůty doručení návrhu ( § 25 odst. 2) správního řádu, u výše
uvedeného silničního úřadu, připomínky veřejnosti lze podat ve stejné lhůtě pouze za
předpokladu, že by mohla být ohrožena ochrana veřejného zájmu podle zvláštních právních
předpisů.
Do podkladů lze nahlédnout 15 dnů ode dne zveřejnění záměru u Městského úřadu
Náchod, ODSH, Němcové 2020 Náchod každé pondělí a středu od 8:00 do 11:30 hod. a od
13:00 do 17:00 hod., v jiné pracovní dny po telefonické domluvě.
Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 odst. 3
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že písemnost se
vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje MěÚ Náchod , tak na

Městském úřadu Stárkov, který je povinen písemnost bezodkladně vyvěsit na svých úředních
deskách na dobu min. 15 dnů. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního
orgánu, který písemnost doručuje.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Poučení
K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy
související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo
dotčeny, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo
dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obené povahy písemně odůvodněné námitky ve
lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškaní úkonu nelze prominout. Námitky se podávají
k Městskému úřadu Náchod, se sídlem Masarykovo nám. 40, 549 61 Náchod.
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