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                                                       VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 
 
                             OZNÁMENÍ O  NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 
         Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad jako příslušný 
správní orgán k stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích  podle 
ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a 
o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů dále jen „zákon o silničním 
provozu“ zahájil na základě návrhu ze dne 27.2.2018 od firmy Projecticon s.r.o., IČ 288 
09 459, Antonína Kopeckého 151, Nový Hrádek, 549 22 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 o silničním provozu ve věci 
                                     
                                   stanovení místní úpravy provozu na sil. č. II/113  

a místních komunikacích ul. Ke Školce, Na Čihadlech, Slepá, V Edenu v obci  
Doubravčice 

viz. přiložené situace stanovení dopravního značení část 1 až 6, které jsou nedílnou součástí 
tohoto návrhu opatření obecné povahy. 
 
V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu bude návrh zveřejněn na úřední 
desce v úplném znění po dobu 15 dnů. Současně bude úplné znění návrhu opatření obecné 
povahy stanovení místní úpravy provozu na silnici č. II/113 a místních komunikacích  ul. Ke 
Školce, Na Čihadlech, Slepá, V Edenu v obci  Doubravčice zveřejněno způsobem 
umožňující dálkový přístup. 
 
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. 
 
Odůvodnění : 
         Firma Projecticon s.r.o., IČ 288 09 459, Antonína Kopeckého 151, Nový Hrádek, 549 
22, podala dne 27. 2. 2018 návrh na místní úpravu provozu na silnici na silnici č. II/113 a 
místních komunikacích  ul. Ke Školce, Na Čihadlech, Slepá, V Edenu v obci  Doubravčice.  
Důvodem je zvýšení bezpečnosti chodců v obci Doubravčice. K navržené  úpravě  vydal  
souhlasné  vyjádření příslušný orgán – Policie ČR KŘP Střed. kraje DI Kolín dne 23.2.2018.  
 
Poučení: 
            K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, 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  
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podat proti návrhu opatření obecné povahy písemně odůvodněné námitky ke správnímu 
orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.  
 
 
 
 
 
                                                                                         Ing. Jan Pohůnek 
                                                                                           vedoucí odboru   
 
 

 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Města Český Brod a 
obce Doubravčice. Po uplynutí lhůty vraťte potvrzenou veřejnou vyhlášku na odbor dopravy a 
obecní živnostenský úřad MěÚ Český Brod. 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:  …………..                                         Sejmuto dne : ………………….. 
 
 
 
Razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 
 
 
 
 
 
 
 
Doručuje se : 
Veřejnou vyhláškou (ve smyslu § 172 správního řádu): 
Projecticon s.r.o.,  Antonína Kopeckého 151, Nový Hrádek, 549 22 
KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská ul. 11, Praha 5, 150 21  
Obec Doubravčice, Doubravčice 94,  282 01 
Na vědomí 
Policie ČR KŘP Střed.kraje DI Kolín, Václavská 11, Kolín 3, 280 16  
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