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Mgr. Dagmar Pacholíková
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dagmar.pacholikova@mmhk.cz
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Veřejná

M - SILNICE a.s.
IČ 42196868
Husova 1697
530 03 Pardubice

vyhláška

Opatření obecné povahy
Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend, oprávněný ke stanovení místní
úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních a veřejně přístupných účelových komunikacích dle
§ 77 odst. 1 písmeno c), zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích, na základě § 171 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád
stanoví
ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písmene c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb. pro místní
úpravu provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci ležící na p.p.č. 533/2 v k.ú. Plačice
(odbočka ze silnice II/324 k obalovně VČO):
odstranění SDZ č. B1 + DT č. E 13 - viz příloha (situace).

Platnost úpravy: trvale
Důvod: osvobození od daně z nemovitosti
Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy: M - SILNICE a.s., IČ 42196868,
Husova 1697, 530 03 Pardubice, p. Milan Jung (vedoucí hosp. správy), tel.: 603 826 184.

Další podmínky pro osazení místní úpravy silničního provozu:
1) Odstranění dopravního značení proveďte dle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
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Odůvodnění:
Společnost M - SILNICE a.s., IČ 42196868, Husova 1697, 530 03 Pardubice požádala dne 4. 4. 2019
o odstranění výše uvedeného dopravního značení z důvodu osvobození od daně z nemovitosti. Tento
návrh dopravního značení byl projednán a bylo doloženo souhlasné vyjádření Policie ČR. Dne 17. 4.
2019 vydal zdejší úřad Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a vyzval k uplatnění připomínek a
námitek. Této možnosti ve stanovené lhůtě nikdo nevyužil. Správní úřad na těchto podkladech vydává
opatření obecné povahy.

Poučení:
Proti tomuto opatření obecné povahy nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných
předpisů o správním řízení.

Mgr. Dagmar Pacholíková
referent silničního správního úřadu
oprávněná úřední osoba

Otisk úředního razítka

Parafa vedoucího oddělení:

Příloha:
-situační plánek
Obdrží:
účastníci (dodejky)
M - SILNICE a.s., IDDS: jwtq7ju
dotčené správní úřady
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Hradec Králové Dopravní
inspektorát, IDDS: urnai6d
na vědomí
Statutární město Hradec Králové, odbor správy majetku města, Československé armády č.p. 408/51,
500 03 Hradec Králové 3
Statutární město Hradec Králové, úřední deska, Československé armády č.p. 408/51, 500 03 Hradec
Králové 3

Vypraveno dne:
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Toto opatření musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, po dobu 15 dnů a
zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na www.hradeckralove.org. Poslední den
této lhůty je dnem doručení.

Vyvěšeno dne ..................................

Sejmuto dne ...........................................

…………………………………………..

………………………………………………

podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

razítko

razítko

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: …………………………………………………

Podpis a razítko oprávněné osoby, která tímto potvrzuje
předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto opatření a jeho
zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup :
………………………………………..………….
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