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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
USNESENÍ
ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ
Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy (dále jen "správní orgán") jako příslušný správní úřad
dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a § 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 (dále jen „zákon o silničním provozu“), a podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zastavuje
řízení zahájené dne 10.09.2018 na základě žádosti, kterou podala Obec Dlouhoňovice, IČO 00580899,
Školská 71, 564 01 Dlouhoňovice, kterou zastupuje společnost LETS DZ s.r.o., IČO 06569030, 5.
Května 1378, 516 01 Rychnov nad Kněžnou ve věci stanovení místní úpravy dop. značení - OOP úprava provozu na MK a VPUK v obci Dlouhoňovice.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Dlouhoňovice, Školská 71, 564 01 Dlouhoňovice

Odůvodnění
Obec Dlouhoňovice (v zastoupení společnosti LETS DZ s.r.o.) požádala dne 07.09.2018 Městský úřad
Žamberk, odbor správní a dopravy o stanovení místní úpravy provozu na místních a veřejně přístupných
účelových komunikacích v obci Dlouhoňovice.
V dané věci zdejší správní orgán vydal návrh opatření obecné povahy na stanovení místní úpravy provozu
pod č.j. MUZBK-22156/2018/SPDO-3 ze dne 11.09.2018, který byl zveřejněn na úřední desce.
Dne 21.01.2019 byla žádost o stanovení místní úpravy dopravního značení vzata zpět.
Správní orgán rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.

Poučení účastníků
Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického
kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství podáním u zdejšího správního orgánu. Jestliže si adresát
uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost
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se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá
odkladný účinek.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.

Bc. Jana Maivaldová
referent (oprávněná úřední osoba)
UPOZORNĚNÍ!
Vyvěšení této VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY okamžitě po jejím obdržení po dobu 15 dnů (v
souladu s ustanovením § 25 správního řádu) způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad
Žamberk a Obecní úřad Dlouhoňovice. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Veřejnou
vyhlášku je nutné zveřejnit též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Uvedené úřady zároveň
žádáme, aby po uplynutí lhůty pro vyvěšení, resp. zveřejnění byla veřejná vyhláška neprodleně
vrácena silničnímu správnímu úřadu, a to s potvrzením o dni vyvěšení a sejmutí.
Vyvěšeno dne:
(podpis a razítko)

Sejmuto dne:
(podpis a razítko)

Příloha:
Situace dopravního značení.
Obdrží:
účastníci (doručenky):
- LETS DZ s.r.o., IDDS: ay2v5uw
sídlo: 5. Května č.p. 1378, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
zastoupení pro: Obec Dlouhoňovice, Školská 71, 564 01 Dlouhoňovice
- Městský úřad Žamberk, úřední deska, Masarykovo náměstí č.p. 166, 564 01 Žamberk
- Obecní úřad Dlouhoňovice, úřední deska, IDDS: jpqa4m9
sídlo: Školská č.p. 71, Dlouhoňovice, 564 01 Žamberk
dotčené orgány:
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí,
Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32
sídlo: Tvardkova č.p. 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí
Ostatním účastníkům řízení doručeno veřejnou vyhláškou.
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