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Krajský úřad
Pardubického kraje
ODSH - oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti

Číslo jednací:
KrÚ 32915/2018
Spisová značka: KrÚ 22334/2018 ODSH OSH
Vyřizuje:
Ing. Lutobor Lipan
Telefon:
466026172
E-mail:
lutobor.lipan@pardubickykraj.cz
Datum:
03.05.2018

Dle rozdělovníku

Žádost o zveřejnění opatření obecné povahy na úřední desce.
_______________________________________________________________________________________
Krajský úřad Pardubického kraje v Pardubicích odbor dopravy a silničního hospodářství jako silniční
správní úřad ve věcech silnic I. třídy na území Pardubického kraje dle § 40, odst. 3) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, Vás žádá, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona
č. 261/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a na základě ustanovení § 171 – 173 správního
řádu, o zveřejnění přiloženého dokumentu - opatření obecné povahy – dodatku č. 2 na úřední desku
Vašeho úřadu, a to po dobu 15 dnů. Jedná se o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích v souvislosti s uzavírkou silnice I. třídy č. 35 v úseku Litomyšl – Cerekvice nad Loučnou,
z důvodu provádění stavebních prací na silnici v úseku Litomyšl – Řídký, a s vedením objízdné trasy přes
obce Litomyšl, Sedliště a Bohuňovice.
Podle ustanovení § 172, odst. 2 správního řádu musí být úplné znění opatření obecné povahy
zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Zároveň Vás tímto žádáme o zaslání předmětného opatření - po 15 dnech od jeho vyvěšení na
úřední desce - zpět na adresu našeho úřadu s vyznačením data vyvěšení a sejmutí.
Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem.

Ing. Ladislav Umbraun
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
v zastoupení Ing. Mojmír Myšák
vedoucí oddělení silničního hospodářství
a dopravní obslužnosti

Příloha: Opatření obecné povahy č. j. KrÚ 32827/2018-Li ze 03.05.2018
Rozdělovník:
Městský úřad Litomyšl
Obecní úřad Sedliště
Obecní úřad Bohuňovice
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