Městský úřad Vrchlabí
Odbor rozvoje města a územního plánování
Silniční správní úřad
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí

ČJ: ORM/15542/2016-2
Vyřizuje: Hana Bajerová
Tel.: 499 405 334

JID: ve48801/16

Č.k.: 99/2016
Ve Vrchlabí 30.11.2016

Veřejná vyhláška
Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního plánování, silniční správní úřad,
podle § 77 odst.1 písm.a) a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti obce Lánov, Prostřední
Lánov 200, 543 41 Lánov, IČ: 00278041, ze dne 28.11.2016 vydává v souladu s ust. § 171 a
násl. zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto

opatření obecné povahy
č. 38/2016
stanovení přechodné úpravy provozu
-

na místní komunikaci na p.p.č. 1506/1 v k.ú. Prostřední Lánov v souvislosti
s akcí „Zpívání u vánočního stromu“, bude umístěno přechodné dopravní
značení B1(zákaz vjezdu všech vozidel), případně zábrany Z2 v obou směrech.

Termín : 11.12.2016 – 16,00h – 21,00h
Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení
Odůvodnění:
Silniční správní úřad Vrchlabí stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele po
písemném vyjádření Policie ČR Dopravního inspektorátu v Trutnově. V souladu s ustanovením § 77
odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a
nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.
Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí o
zvláštním užívání silnice, které v předmětné věci vydává příslušný úřad.
Poučení:
Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proti opatření
obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
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