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viz rozdělovník

USNESENÍ
OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ
Výroková část:
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad vydal dne
24.11.2021 pod č. j. MULNL-OD/98541/2021/Uh/278 opatření obecné povahy, které se týká
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ulice Krátká (v úseku před
domy č. p. 2102 a 2103) v obci Milovice.
Správní orgán usnesením podle ustanovení § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů opravuje v písemném vyhotovení opatření obecné povahy zřejmou
nesprávnost ve veřejné vyhlášce – opatření obecné povahy na straně č. 2, a to tak, že text
zřejmé neprávnosti:
Platnost úpravy: dne 02.12.2021 od 08,00 do 22,00 hod.
opravuje textem:
Platnost úpravy: dne 01.12.2021 od 08,00 do 22,00 hod.
Účastníci řízení, na něž se vztahu rozhodnutí správního orgánu:
Město Milovice, IČ 00239453, se sídlem nám. 30. června 508, 289 23 Milovice
Česká televize, IČ 00027383, se sídlem Na Hřebenech 1132/4, 147 00 Praha 4
Odůvodnění:

V písemném vyhotovení opatření obecné povahy se vyskytla zřejmá nesprávnost. Správní
orgán usnesením zřejmou nesprávnost opravil, tak jak je výše uvedeno.
Poučení účastníků:

Podle ustanovení § 70 správního řádu právo podat odvolání proti tomuto usnesení má pouze
účastník, který jim může být přímo dotčen. Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů
ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u
zdejšího správního orgánu. Podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá
odkladný účinek.
v. r.
Kateřina Uhrová
vedoucí odboru dopravy
(otisk úředního razítka)
Obdrží:
Město Milovice
Česká televize
Na vědomí:
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI NBK
Vypraveno: 25.11.2021

