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Žadatel: Obec Prosečné, čp. 37, 543 73 Prosečné, IČ: 00278203

Návrh opatření obecné povahy č.1/2012
Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního plánování, příslušný podle § 124
odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti žadatele:
Obec Prosečné, čp. 37, 543 73 Prosečné, IČ: 00278203
V souladu s §172 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

Zveřejňuje záměr k místní úpravě dopravního značení na místní komunikaci
v obci Prosečné
Dotčený úsek : p.p.č. 252/3, 1979/1 a 1987/1 v k.ú. Prosečné
Stanovení dopravního značení : při odbočení ze silnice III/32552 na místní komunikaci na
p.p.č. 252/3, v k.ú. Prosečné se umístí dopravní značení B13 (12,5t) .
Doba platnosti :

trvalé dopravní značení

V souladu s §172, odst. 3 správního řádu se

dne 30.7.2012 v 15,00 h
bude na obecním úřadu Prosečné konat veřejné projednávání
návrhu opatření obecné povahy.
V souladu s § 172, odst. 4 a 5 správního řádu může kdokoli, jehož práva, povinnosti, nebo
zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u zdejšího správního
orgánu písemné připomínky do 30 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce, nebo ústně na
veřejném projednání.

Odůvodnění:
Dne 10.7.2012 podala obec Prosečné, čp. 37, 543 73 Prosečné, IČ: 00278203, žádost o
stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci na p.p.č. 252/3, 1979/1 a 1987/1
v k.ú. Prosečné , spočívající v omezení tonáže projíždějících vozidel. Jako podklad byla
doložena hlavní mostní prohlídka mostu M-05-U Rybníka, dle které je výhradní zatížení
mostu stanoveno na 12,8 t.
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Městský úřad Vrchlabí , odbor rozvoje města a územního plánování – Silniční správní úřad,
předkládá v souladu s § 172, odst.1, správní řád, návrh opatření obecné povahy k umístění
výše uvedeného dopravního značení.
Návrh opatření veřejné povahy je vyvěšen po dobu 15 dnů.
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