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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 podala dne 4. 11. 2020 obec Rostoklaty, Rostoklaty 32, 281 71 Rostoklaty, IČ: 
00235709 zastoupená firmou SEDOZ DZ s. r. o., Primátorská 296/38, Praha 8 – Libeň, 180 00, IČ: 
24218537, 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 č. III/24513, č. III/1136 a pozemní komunikaci směr 

Nová Ves II v k. ú. Rostoklaty 
 
Stanovení spočívá: 

 Směr Nová Ves II (posunutí intravilánu a přesun stávajícího d. z., zklidnění dopravy A12b, 
B20a, V15, P2) 

 Směr Břežany, silnice č. III/24513 (zklidnění dopravy – vodorovné d. z. V18, umístění 
vymezovacích patníků) 

 Silnice č. III/136 (vodorovné d. z. V15) 
 

Viz. přiložená situace, která je nedílnou součástí tohoto návrhu opatření obecné povahy. 
 
 

Odůvodnění:  
 

Obec Rostoklaty, Rostoklaty 32, 281 71 Rostoklaty zastoupená firmou SEDOZ DZ s. r. o., Primátorská 
296/38, Praha 8 – Libeň, 180 00 podala dne 4. 11. 2020 návrh na místní úpravu provozu na silnici č. 
III/24513, č. III/1136 a pozemní komunikaci směr Nová Ves II v k. ú. Rostoklaty z důvodu zklidnění 
dopravy v obci. K návrhu vydal dne 27. 10. 2020 souhlas pod č. j. 
KRPS-263049-1/ČJ-2020-010406-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.  
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Ing. Jan Pohůnek 
                                                                                                vedoucí odboru   
 
 
Příloha: 

 situace DZ 
 

 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Města Český Brod a obce 
Rostoklaty.   
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:  …………..                                         Sejmuto dne : ………………….. 
 
 
 
Razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
 
 
 
 
Doručuje se: 
Veřejnou vyhláškou (ve smyslu § 172 správního řádu) 
SEDOZ DZ s. r. o., Primátorská 296/38, Praha 8 – Libeň, 180 00 
Obec Rostoklaty, Rostoklaty 32, 281 71 (k vyvěšení na úřední desce) 
 
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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