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OZNAMENI
o konání veřejného projednání návrhu místní úpravy proYozu

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

le také jen ,,správní orgán") jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle $ I24 odst' 6 zákona
č. 36112000 Sb., o provozl na pozemÍ|ích komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen ,,zákon o silničním provozu") a $ 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 sb.,
správní řád' ve znéní pozdějších předpisů (dále jen ,,správní Íád") obdržel dne 26.9.2012 žáďost obce
Lutín, Školní 2O3,'I83 49 Lutín (dále jen ,,žadate|"), o stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích, a to na silnici IIv570l2 ul. U Kapličky v obci Lutín a s tím souvisejícího užití do_
pravních značek, signálů a zařízení z důvodu zajištění větší bezpečnosti silničního provozu.

V návaznosti na podanou žádost zveřejnil správní orgán dne 3.4.2013 v souladu s ustanovením
$ 172 odst.l a 2 správního řádu návrh místní úpravy provozu na silnici ÍW51012 ul. U Kapličky vobci
Lutín včetně jeho grafického znázornění na úřední desce Magistrátu města olomouce a na úřední desce
obce Lutín. Současně stanovil lhůtu pro podání námitek a připomínek Ve smyslu ustanovení
$ l72 odst' 4 a 5 správního řádu. V pruběhu stanovené lhůty byla vznesena připomínka pana Ing' Vladimí-
ra Zaěala k navrhované místní úpravě provozu na sil. W]570l2 ul. U Kapličky, která se týká umístění do-
pravní znaóky B29 - zákaz stání.

V návaznosti na podané připomínky' po projednání se žadatelem a dotčenými orgány byla navržena
změna původního návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, jejíž grafické znázornění
je nedílnou součástí tohoto oznámení.

Magistrát města olomouce, odbor stavební, oddělení Státní Správy na úseku pozemních komunikací,
v návaznosti na navrženou změnu původního návrhu místní úpravy pIoVoZu na silnici Iil510l2 ú.IJ
Kapličky v obci Lutín s odkazem na ustanovení š 172 odst. 3 správního řádu a $ 49 správního řádu svolá-
vá veřejné projednání uvedeného návrhu, které se bude konat:

dne 26.!1..2013 v L0:00 hodin

na místě samém, d. před objektem kapličky na sil. nI]570I2 ul. U Kapličky v obci Lutín.
K návrhu opatření obecné povahy podle ustanovení $ 172 odst. 4 správnfto řádu může kdokoliv,

jehož práva' povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správ-
ního orgánu písemné připomínky nebo na veřejném projednání ústní připomínky.



Podle ustanovení $ l72 odst.5 správního řádu vlastníci nemovitostí, jejichžpráva, povinnosti nebo
zájmy související s výkonem jejich vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotče-
ny' molrou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu
ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout'

Žadatet svuj návrh předem projednal s příslušným orgánem KŘ Policie České republiky
a vlastníkem dotčenó komunikace a k žádosti předložil jejich lyjádření.

Návrh opatření obecné povahy a oznámení o konání veřejného projednání budou zveřejněny po
dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města olomouce a na úřední desce obecního úřadu Lutín.

Ing. Milan Fazekaš
vedoucí odd. státní správy na úseku pozemních komunikací

Příloha:
_ grafická podoba návrhu

RozděIovník:

obdrží:

místní úpravy provozu

1.

z.

3.

4.

5.

6.

obec Lutín, ICo 00299189, Skolní, Lutín203,783 49 Lutín

Správa silnic olomouckého kraje' příspěvková organizace,IČo 70960399, Lipenská I2O, Hodolany
7 53, 772 I 1 Olomouc, ID: ur4k8nn

Policie ČR - xraisté ředitelství policie olomouckého kraje, územní odbor olomouc - dopravní inspek-
torát,IČo 72a5n95,tř. Kosmonautů 10, Hodolany l8g,17l36 olomouc,ID: 6jwhpv6

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

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

spis

Tento návrh opatření obecné povahy se vyvěsí po dobu 15-ti dnů na úřední desce Magistrátu města olo-
mouce a na úřední desce obecního úřadu v obci Lutín , jejíhož správního obvodu se má opatření obecné
povahy týkat' Současně prosíme tento obecní úřad, aby zdejšímu správnímu orgánu zaslal zpět potvrzení o
datech vyvěšení 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, který toto oznámení vydal, tedy na úřední desce Magistrátu města olomouce.

Sejmuto dne: ,/,f 4Z b-r3
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje
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