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718 00 OSTRAVA

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo
námitek
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad
Labem příslušný dle § 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 provozu na pozemních komunikacích), na základě žádosti právnické osoby HSF
Systém, a. s., IČ 25901301, se sídlem Lihovarská 689/40A, 718 00 Ostrava, ze dne
05.10.2021
oznamuje
v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád), zahájení projednání návrhu
„Stanovení místní úpravy provozu“
na pozemní komunikaci, ul. Armádní v obci Milovice, správní obvod Lysá nad
Labem.
Důvodem je výstavba prodejny Lidl, parkoviště a kruhové objezdu.
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy podle §
124 odst. 6 zákona o provozu na pozemních komunikacích, v souladu s § 77 odst. 1 písm.
c) a § 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č.
294/2015 Sb., na základě žádosti právnické osoby HSF Systém, a. s., IČ 25901301, se
sídlem Lihovarská 689/40A, 718 00 Ostrava, ze dne 05.10.2021, po předchozím
písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR – Krajského ředitelství policie
Středočeského kraje, územního odboru vnější služby Nymburk, dopravního inspektorátu,
se sídlem Boleslavská 1831, 288 29 Nymburk, ze dne 30.09.2021 pod č. j. KRPS240027-1/ČJ-2021-010806-SMÚP
STANOVÍ

místní úpravu provozu na pozemní komunikaci, ulice Armádní v obci Milovice, správní
obvod Lysá nad Labem, v souladu s § 61 odst. 2 zákona o provozu na pozemních
komunikacích, umístěním vodorovného dopravního značení takto:
dle přiloženého DIO.
Umístění dopravního značení bude provedeno dle schématu a v souladu s vyjádřením
Policie ČR, KRPS-240027-1/ČJ-2021-010806-SMÚP ze dne 30.09.2021.
Podmínky:
1) Dopravní značení č. IP 12 (vyhrazené stání pro osoby doprovázející dítě
v kočárku) bude osazeno u obou vyhrazených stání čelně k příjezdu.
Návrh „Stanovení místní úpravy provozu“ je vystaven k veřejnému nahlédnutí
po dobu 15-ti dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení,
na úřední desce Městského úřadu Lysá nad Labem, a též způsobem umožňujícím dálkový
přístup, na stránkách www.mestolysa.cz.
Odůvodnění:
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy, se sídlem Husovo náměstí 23, 289 22
Lysá nad Labem, jako příslušný orgán státní správy, obdržel dne 05.10.2021 podnět od
právnické osoby HSF Systém, a. s., IČ 25901301, se sídlem Lihovarská 689/40A, 718 00
Ostrava, týkající se místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, ulice Armádní v obci
Milovice, správní obvod Lysá nad Labem.
Uvedený podnět zdejší silniční správní úřad obdržel současně s písemným souhlasem
Policie ČR – Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, územního odboru vnější
služby Nymburk, dopravního inspektorátu, se sídlem Boleslavská 1831, 288 29
Nymburk, ze dne 30.09.2021 pod č. j. KRPS-240027-1/ČJ-2021-010806-SMÚP.
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy, posoudil návrh zřízení nového
dopravního značení, z něhož pro účastníky silničního provozu je uloženo omezení nad
rámec obecné úpravy provozu, obsažené v zákoně o provozu na pozemních komunikacích
a proto postupoval při stanovení místní úpravy provozu podle ustanovení části šesté
správního řádu – opatření obecné povahy.
Poučení:
Dle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu, vlastníci nemovitostí, jejichž práva,
povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením
obecné povahy přímo dotčeny nebo i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné
povahy písemné odůvodněné námitky k Městskému úřadu Lysá nad Labem, odboru
dopravy, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho
zveřejnění.

Své námitky podávejte písemnou formou a zasílejte na Městský úřad v Lysé nad Labem,
odbor dopravy, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem.
v. r.
Kateřina Uhrová
vedoucí odboru dopravy
(otisk úředního razítka)
Podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu toto oznámení musí být vyvěšeno na
úřední desce Městského úřadu v Lysé nad Labem a Milovicích a zveřejněno též
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.
Oznámení bude vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem umožňujícím
dálkový přístup a to na www.mestolysa.cz.
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ……………………….

Sejmuto dne: ………………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup: 05.10.2021

Obdrží:
- MěÚ Lysá nad Labem, k vyvěšení na elektronické úřední desce
- MěÚ Milovice, k vyvěšení na elektronické úřední desce
-

Policie ČR KŘ, územní odbor vnější služby Nymburk, dopravní inspektorát,
Boleslavská 1831, 288 29 Nymburk, IDDS: 2dtai5u

