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Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy

Magistrát města olomouce - odbor stavební, odd. státní správy na úseku pozemních komunikací, ja-

ko příslušný orgán státní sprár,y podle $ 124 odst. 6) zákona ě. 36112000 Sb., o provozu na pozemnich

komunikacích a o změnách někteých zákoni,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v souladu

sustanovením $ 172 zákonač,.50012004 Sb., správní řád, ve zněnipozdějších předpisů (dále jen správní

řád) oznamuj e zveřejnění

návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích.

obec Lutín, Škoh'í z03,783 49 Lutin, podala dne 26'9.2012 Žádost o stanovení místní úpraly provozu
napozemnich komunikacicha to na sil. [Il570l2 ul. U Kapliěky v obci Lutina s tím související užití do-
pravních znaěek, signálů a zaÍizeni. z důvodu zajištění větší bezpečnosti silničního provozu. Ve věci výše

uvedené žádosti bylo zdejším příslušným správním orgánem vydáno dne 22.10'2012 stanovení místní
úpraly provozu' které bylo na zikladě stížnosti oběanů předloženo spolu s celým spisovým materiálem ke

kontrole odvolacímu orgánu' tj. Krajskému úřadu olomouckého kraje, odboru dopravy a silničního hospo-

dářství. Tento odvolací orgán vrámci provedené kontroly opatřením ze dne 2l.l2'20l2 čj. KUOK
l0752412012, Sp. Zn' KÚoK/95928lz012loDSH-SřV7559 uložil zdejšímu správnímu orgánu, aby ve věci

ýše uvedené žádosti o stanovení místní úpravy provozu postrrpoval formou vydání opatření obecné pova-

hy.

Grafická podoba návrhu místní úpraqz provozu' je v1věšena k veřejnému nahlédnutí na úřední desce

Magistrátu města olomouce, na úřední desce obce Lutín a též způsobem umožňujícím dálkoý přístup po

dobu 1'5 dnů.
S kompletním návrhem j e téŽ možné se seznámit u oddělení státní správy na úseku pozemních komuni-

kací stavebního odboru Magistrátu města olomouce, Hynaisova 10' v úřední dny (pondělí a středa od 8.00

do l2.00 a od l3.00 do 17.00 hodin, 2. nadzemnipodlaŽí, číslo dveří 2.10). V ostatní dny lze nahlédnout

do podkladů Íizenipo předešlé domluvě.
Dotčené osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou bý bpatřením obecné povahy přímo do-

tčeny, mohou u zdejšího správního orgánu v souladu s ust. $ 172 odst. 1) správního řádu uplatnit písemné

odůvodněné námitky nebo připomínky
a to nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Zmeškáni úkonu nelze prominout.



odůvodnění:
obec Lutín, Škohí z03 , 7 83 49 Lltin, podala dne 26.9 .2012 Žiňost o stanovení místní úpravy provozu

na pozemních komunikacich a to na sil. na sil. IJU57012 ul. U Kapličky v obci Lutín a s tím souvisejícího
užití dopravních značek, signálů a zaÍizení' z důvodu zajištění větší bezpečnosti silničního provozu.
Vzhledem k tomu' že tato žádost se ýká umístění dopravní značky B29 _ zákaz stáni, ze které vyplyvají
pro účastníky provozu na dotčené pozemní komunikaci odlišné povinnosti, než jaké jim stanoví obecná
úprava provozu danázákonem, posoudil zdejší správní orgán, že tento návrh je nutné řešit formou opatře-
ní obecné povahy dle části šesté správního řádu.

Žadate| svůj návrh předem projednal spříslušným orgánem KŘ Policie České republiky avlastníkem
dotčené komunikace a k žádosti předložiljejich lyjádření.

Ing. Milan tr'azekaš
vedoucí odd. státní správy na úseku pozemních komunikaci

Příloha:

- graťtcká podoba návrhu místní úpravy provozu

Rozdělovník:

obdrží:

1. obec Lutín,IČo 00299189, Škohí, Lúín203,783 49 Lutin

Správa silnic olomouckého kraje, příspěvková organizace,IČo 70960399' Lipenská l20, Hodolany
753,772 11 Olomouc, ID: ur4kSnn

Policie ČR - Krajské ředitelství policie olomouckého kraje, územniodbor olomouc _ dopravní inspek-
torát,IČo 72051795,tř. Kosmonautů l0, Hodolany I8g,77I36 olomouc,ID: 6jwhpv6

obec Lutín - úřední tabule k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí
oznámení

Magistrát města olomouce - odbor stavební' - úřední tabule k qvěšení a podání zprávy stavebnímu
úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení

spis

Tento návrh opatření obecné povahy se vyvěsí po dobu l5{i dnů na úřední desce Magistrátu města olo-
mouce a na úřední desce obecního úřadu v obci Lutín ' jejihoŽ správního obvodu se má opatření obecné
povahy ýkat. Současně prosíme tento obecni tňad, aby zdejšímu správnímu orgánu zaslal zpět potvrzení o
datech ryvěšení a sejmutí tohoto návrhu opatření obecné povahy. Upozorňujeme, že pro běh lhůt jsou
rozhodná data vyvěšení a sejmutí tohoto návrhu opatření obecné povahy na úřední desce správního orgá-
nu, kteý toto oznámení lydal, tedy na úřední desce Magistrátu města olomouce.

Vyvěšenodne: f ? Ao13 sejmuto dne: I O. 41o f S

Razítko a podpis orgánu, kteý potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámeni
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