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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, jako věcně a místně příslušný
správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zahájil na
základě návrhu, který podal Drahoslav Wiesner, nar. 21. 11. 1971, Tismice 11, 282 01, Český Brod,
dne 20. 5. 2021, řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“ a podle § 77 odst. 1) písm. c) zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
stanovení místní úpravy provozu na silnici III/1138 - na konci obce Tismice, v k. ú. Tismice


Stanovení spočívá v instalaci svislé dopravní značky B 28 – Zákaz zastavení a ocelového
svodidla dle TP 167/2012 v navrhované délce 10,17 m, viz přiložená situace, která je nedílnou
součástí tohoto návrhu opatření obecné povahy.

Odůvodnění:
Drahoslav Wiesner, nar. 21. 11. 1971, Tismice 11, 282 01, Český Brod, podal dne 20. 5. 2021 návrh na
místní úpravu provozu na silnici III/1138 - na konci obce Tismice, v k. ú. Tismice cca 10 m od svislé
dopravní značky KONEC OBCE směrem do obce Vrátkov z důvodu bezpečnosti provozu a snížení
rizika kolizních situací nebo dopravních nehod v případě couvání a otáčení vozidel.
K návrhu vydal dne 24. 6. 2021 souhlas pod č. j. KRPS-123540-1/ČJ-2021-010406-DOŽ příslušný
orgán – Policie ČR KŘP Střed. kraje Dopravní inspektorát Kolín.
Výzva:
V souladu s § 172, odst. 4 a 5 správního řádu mohou dotčené osoby podat k návrhu opatření
připomínky nebo námitky v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu na úřední desce.
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Poučení:
K návrhu opatření obecné povahy může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Vlastníci
nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou rovněž podat proti návrhu opatření obecné povahy
písemně odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Otisk úředního razítka

Mgr. Soňa Sršňová v.r.
referent odboru dopravy a
obecního živnostenského úřadu

Příloha:
 situace DZ

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Města Český Brod a obce Tismice.

Vyvěšeno dne: …………..

Sejmuto dne : …………………..

Razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Doručuje se:
Veřejnou vyhláškou (ve smyslu § 172 správního řádu)
Drahoslav Wiesner, nar. 21. 11. 1971, Tismice 11, 282 01, Český Brod
Obecní úřad Tismice, Tismice 136, 282 01 Český Brod
Na vědomí
Policie ČR KŘP Střed. kraje DI Kolín, Václavská 11, Kolín 3, 280 16
KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská ul. 11, Praha 5, 150 21
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