MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
ODBOR DOPRAVY A MAJETKU
Velká Hradební 8

PSČ 401 00, schránka 100

Vyřizuje: Zbyněk Crkal
Tel.č.: 475 271 586
E-mail: zbynek.crkal @mag-ul.cz
V Ústí nad Labem dne 10. 02. 2015
Č.j.: MM/ODM/SÚ/28/2014/CrkaZ/43
Ev.č.: 17576

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
Magistrát města Ústí nad Labem, odbor dopravy a majetku, oddělení silničního správního úřadu, podle
ustanovení § 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, příslušný silniční správní úřad
na úseku místních komunikací a silnic II. a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti Statutárního města Ústí
nad Labem v souladu s ustanovením zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

zveřejňuje záměr
k umístění dopravního značení: č. B 16 ( 3,8 m ) „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou
mez“
č. E 7 „Směrová šipka“
v místě:

v ulici Tovární u křižovatky s ulicí Majakovského v k.ú. Ústí nad Labem dle přiložené situace

termín:

doba neurčitá

V souladu s § 172 odst. 4 a 5 správního řádu mohou oprávněné osoby podat k návrhu opatření připomínky
nebo námitky v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce.
Odůvodnění:
Obdržením žádosti bylo zahájeno řízení spočívající v umístění dopravního značení v ulici Tovární u
křižovatky s ulicí Majakovského v k.ú. Ústí nad Labem. Magistrát města Ústí nad Labem, odbor dopravy a
majetku, oddělení silničního správního úřadu, předkládá v souladu s § 172 odst. 1 správní řád, návrh opatření
obecné povahy k umístění výše uvedeného dopravního značení.
Poučení:
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou
být opatřením obecné povahy přímo dotčeni, mohou podat písemné odůvodněné námitky, ostatní osoby,
jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být dotčeny, mohou uplatnit písemné připomínky v termínu do
30 dnů ode dne zveřejnění. Návrh opatření obecné povahy je vyvěšen na dobu 15 dnů.

Otisk razítka
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Magistrát města Ústí nad Labem – odbor dopravy a majetku – oddělení správy, údržby a evidence majetku
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Situace dopravního značení

