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V Hranicích dne 14.11.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
(NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY)

ZÁMĚR NA STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního
prostředí, jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odstavce 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, tj. Vysplan s.r.o., IČO 27717089, se sídlem 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava, zastoupené
na základě plné moci právnickou osobou, tj. GEFAB CS, spol. s r. o., IČO 41602901, se sídlem
Švédská 5, 620 00 Brno, ze dne 29.09.2022

zveřejňuje

záměr na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích,
a to na krajských silnicích č. III/0481 a III/0483 a veřejně přístupné účelové komunikaci v k. ú.
Bělotín a Polom dle přiložené situace, za účelem doplnění trvalého dopravního značení v rámci
akce „D48 MÚK Bělotín – Rybí, I. etapa (km 0,864 – 18,100)“.
Městský úřad Hranice podle § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
vyzývá
dotčené osoby, aby k výše uvedenému návrhu opatření obecné povahy podávaly písemné
připomínky nebo písemné odůvodněné námitky a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.
Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné
povahy vydává.
Odůvodnění
Městský úřad Hranice, jakožto příslušný správní úřad ve věcech stanovení místní úpravy provozu
na silnicích II. a III. tříd, na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích,
na základě provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu, v souladu s § 172
správního řádu předkládá tento návrh opatření obecné povahy.

Návrh na stanovení místní úpravy provozu na krajských silnicích č. III/0481 a III/0483 a veřejně
přístupné účelové komunikaci v k. ú. Bělotín a Polom zohledňuje požadavek doplnění trvalého
dopravního značení z důvodu realizace akce „D48 MÚK Bělotín – Rybí, I. etapa (km 0,864 –
18,100)“. Dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích místní úpravu na
pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o
světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost
a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu
povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Dále dle téhož
ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích návrh opatření obecné povahy zveřejní
příslušný správní orgán na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů
se opatření obecné povahy týká, vztahuje-li se stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích k provozu v zastavěném území dotčené obce.
Poučení
Podle § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož práva,
povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního
orgánu písemné připomínky.
Podle § 172 odst. 5 správního řádu mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo
zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo
dotčeny, určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením
obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné
námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze
prominout.
Podle § 25 odst. 2 správního řádu se patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce písemnost
považuje za doručenou.
Připomínky se podávají v písemné podobě a musí splňovat náležitosti podání podle § 37
správního řádu. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává.
Nechá-li se některá osoba zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.

Bc. Martina Stupárková
samostatný referent
oddělení životního prostředí
Podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu musí být tento návrh opatření obecné povahy
vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Hranice po dobu 15 dnů a dále dle § 77 odst. 5 zákona
o provozu na pozemních komunikacích na úředních deskách dotčených obcí. Zveřejněn musí být
též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Patnáctý den lhůty vyvěšení je dnem doručení/zveřejnění tohoto oznámení.
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední
desky Městského úřadu Hranice.

Vyvěšeno dne: ……………………………..

Sejmuto dne: ………………………………….

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky:
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Příloha: 1x situace dopravního značení
Rozdělovník:
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
- Městský úřad Hranice, Odbor vnitřních věcí – úřední deska, zde
- Obecní úřad Bělotín, Bělotín 151, 753 64 Bělotín – úřední deska
- Obecní úřad Polom, Polom 95, 753 65 Polom – úřední deska
Obdrží:
- Vysplan s.r.o., 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava, zastoupená spol. GEFAB CS, spol. s r. o.,
Švédská 5, 620 00 Brno
- Správa silnic Olomouckého kraje, středisko údržby JIH, Kostelecká 55, 796 56 Prostějov
- Policie ČR, KŘP OK, územní odbor vnější služby Přerov, DI Přerov, U Výstaviště 18, 751 52
Přerov
- vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického
práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeni a ostatní osoby, jejichž práva,
povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy dotčeny - veřejnou vyhláškou
vyvěšenou na úřední desce Městského úřadu Hranice po dobu 15 dnů
- Obecní úřad Bělotín, správce úřední desky (bezodkladné vyvěšení výzvy na své úřední desce
na dobu nejméně 15 dnů a zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu)
- Obecní úřad Polom, správce úřední desky (bezodkladné vyvěšení výzvy na své úřední desce
na dobu nejméně 15 dnů a zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu)
spis

str. 3 - OSUZPD/45496/22-5

