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V Šumperku dne 20. září 2022
Vypraveno

Vyřizuje: Ing. Šimon Minář
Telefon: 583 218 512
Datová schránka: qiabfmf
e-mail: posta@olkraj.cz

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
(NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY)
ZÁMĚR NA STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále
jen „Krajský úřad“), jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 124 odst. 4
písm. b) 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 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Olomouc,
Wolkerova 951/24a, 779 11 Olomouc, IČ: 65993390 (dále jen „žadatel“), doručené dne
19. 9. 2022, podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. b), ve spojení s ustanovení § 77 odst. 5
zákona o provozu na pozemních komunikacích, a v souladu s ustanovením § 172 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
zveřejňuje
záměr na stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
na silnici č. I/44 na pozemku parc. č. 543/51 v katastrálním území Kouty nad Desnou,
spočívající v osazení trvalého svislého dopravního značení č. B 29 (Zákaz stání), jak je
uvedeno v přiložené situaci, z důvodu parkování motorových vozidel částečně na
nezpevněné krajnici a pozemku ŘSD ČR, který není určený pro stání vozidel, a současně
zaparkovaná vozidla brání rozhledu při výjezdu z přilehlého samostatného sjezdu.
Krajský úřad podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu
vyz ývá
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.
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Odůvodnění
Krajský úřad jakožto příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b)
zákona o provozu na pozemních komunikacích obdržel od žadatele dne 19. 9. 2022
žádost o stanovení místní úpravy provozu na silnici I/44 na pozemku parc. č. 543/51 v k. ú.
Kouty nad Desnou. Důvodem úpravy provozu je parkování motorových vozidel částečně
na nezpevněné krajnici a pozemku majetkového správce dotčené silnice (ŘSD ČR), který
není určený pro stání vozidel, a současně zaparkovaná vozidla brání rozhledu při výjezdu
z přilehlého samostatného sjezdu.
Dne 20. 9. 2022 obdržel Krajský úřad souhlasné stanovisko s předmětným návrhem místní
úpravy provozu, vydané dotčeným orgánem (77 odst. 2 písm. b) zákona o provozu na
pozemních komunikacích) Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje,
územním odborem Šumperk, dopravním inspektorátem dne 20. 9. 2022 pod č. j. KRPM131258-2/ČJ-2022-140906 za účelem projednání ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3
zákona o provozu na pozemních komunikacích.
Dle ustanovení § 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.
Krajský úřad na základě uvedeného oznámil veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné
povahy ve věci výše specifikovaného záměru na stanovení místní úpravy provozu na
pozemní komunikaci v souladu s ustanovením § 172 správního řádu, ve kterém vyzval
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.
Poučení
Podle ustanovení § 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 ustanovení § 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
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vydává. Nechá-li se některá osoba zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.

Mgr. František Pěruška
zástupce vedoucího odboru
Poznámka:
Podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu musí být tento návrh opatření obecné
povahy vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje
a Obecního úřadu Loučná nad Desnou. Zveřejněn musí být též způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
Patnáctý den lhůty vyvěšení je dnem doručení/zveřejnění tohoto oznámení.
Právní účinky doručení má dle ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu výhradně doručení
veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Na úřední desku vyvěsí:
Krajský úřad Olomouckého kraje
Obecní úřad Loučná nad Desnou
Záznam o zveřejnění:
Vyvěšeno dne: ………………………. Sejmuto dne: …………………………
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky:

Příloha:
 dokumentace návrhu místní úpravy provozu.
Rozdělovník
Obdrží:
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, IDDS: zjq4rhz
2. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor
Šumperk, dopravní inspektorát, IDDS: 6jwhpv6
3. 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 Krajského úřadu
Olomouckého kraje a Obecního úřadu Loučná nad Desnou po dobu 15 dnů
4. Obecní úřad Loučná nad Desnou, IDDS: jptasa6
(s žádostí o bezodkladné vyvěšení vyhlášky na své úřední desce na dobu nejméně
15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu)
5. spis
Elektronický podpis - 20.9.2022
Certifikát autora podpisu :
Jméno : František Pěruška
Vydal : I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016
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